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SEJVMOR

éà Igreja Bracarense tão respeitável pela

sua antiguidade e Primazia
,

pelos Concílios

nella celebrados, e pelos sábios e veneráveis

Pontífices, que no decurso de tantos séculos a

tem regido , desejava ver os dias bons , e lu-

minosos do seu Venerável Prelado D. Fr.

Bartholomeu dos Martyres, que ríoutros tem-

pos a tinha dirigido apostolicamente.

A Providencia suscitou então no Régio

Coração da Virtuosa Rainha Aègusta Mãi de

VOSSA MAGESTADE a Senhora D. Ma-
ria Primeira a sabia deliberação de trasladar

o Bispo D, Fr. Caetano Brandão da Igreja

do Pará para a Metropolitana de Braga ; ins-

piração divina com que o supremo Arbitro do

mundo, Deos
,

quiz derramar sobre a Dio-

cese Bracarense os thesouros da sua miseri-

córdia.

Já a Diocese do Pará em toda a sua

extensão ate' os lugares mais remotos, e inac-

cessiveis do certão se achava visitada , e illus-

trada com a doutrina, e exemplo do seu in-

comparável Prelado D. Fr. Caetano Bran-

dão, cujo grande nome soava pelos \ estados



da America com respeito , e veneração ; o

seu estrondoso ecco retumbava no lugar do seu

glorioso nascimento, Portugal, que reclamava

este insigne Prelado á sua Pátria para o go-

zar , e mais enobrecer , e foi a Igreja Primaz
de Braga

,
que mereceo ao Ceo o enviar-lhe

este Anjo para o ser Tutelar daquelle Arce-

bispado.

Logo que nelle entrou este zeloso Prelado

foi ouvida pelas suas novas ovelhas a voz do

Pastor ; e este solicito de as nutrir com a mais

sã , e depurada doutrina.
, foi incansável o seu

zelo , instruindo os povos na obrigação de dar

a Deos o que he de Deos , e ao Soberano tudo

o que he próprio da sua soberania , á qual

sempre guardou o maior , e mais devido aca-

tamento.

Em Braga presenciei eu por alguns tem-

pos os gloriosos feitos e heróicas virtudes deste

insigne Prelado, a quem eu tinha já commu-
nicado muito familiarmente na cidade de

Coimbra
, quando ahi seguíamos a carreira

dos estudos; e forão esses dias os mais agra-

dáveis da minha vida , delles me recordo ain-
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da hoje saudosamente; passarão rapidamente]

assim como os da existência deste desejado

Prelado.

As preciosas sementes porem que elle dei-

xou em seus escritos desejava eu se espalhas-

sem pelos dilatados dominios de VOSSA MA-
GESTADE

,
por serem ellas capazes de pro-

duzir no estado vassallos dignos de terem a

VOSSA MAGESTADE por seu Rei, e Se-

nhor ; e procurei assim trazer á luz publica

a admirável vida deste esclarecido Prelado,

que pôde servir de modelo a toda a classe de

vassallos de FOSSA MAGESTADE.
Para este justo fim não descobri historia-

dor mais apto que o Doutor António Caetano

do Amaral, Inquisidor da Inquisição de Lis-

boa , não só pela sua conhecida erudição , e

critica ; mas muito principalmente pelo trato

familiar, e correspondência frequente que por

muitos armas elle tivera com este Venerável

Arcebispo.

Foi por esta razão que aquelle virtuoso

,

e sábio Ecclesiastico se encarregou do gostoso

trabalho de escrever a vida do insigne Prela-
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do
,
que nos dias do seu Pontificado fez renas-

cer na Diocese Bracarense os primitivos tem-
pos da Santa Igreja , e dos Padres

,
que com

seus escritos, e virtudes a illustrárão , e que
nos calamitosos tempos da sua existência soube
unir o vigor apostólico com a submissão, e

respeito devido ao trhono.

Parece-me que a Providencia tinha des-

tinado o Inquisidor António Caetano do Ama-
ral para escritor da vida do grande Prelado
D. Fr. Caetano Brandão porque logo que aca-
bou de a escrever , acabou também a sua vida
mortal.

Digne-se VOSSA MAGESTADE pro-
teger agora com o seu Real Nome huma obra
tão interessante aos seus jieis vassallos , e que
eu por isso mesmo offereço a VOSSA MA-
GESTADE

,
que Deos conserve por dilata-

dos annos , como havemos mister.

Francisco António Duarte da Fonseca Montanha Oli-
veira e Silva.

t



PROLOGO.

Ke a Historia da Vida dos Santos he geral-

mente huraa das Limões mais proveitosas pelo

poder, que tem o exemplo para despertar os

que andào apartados do caminho da virtude,

e estimular, e dirigir os que o seguem; nin-

guém pode duvidar» que estas impressões se

tornào mais vivas, quando os Santos sào nos-

sos Naturaes, e contemporâneos, pelo innaío

amor da Pátria, e por desmentirem os obstá-

culos, que se pertendem achar nas circumsta/i-

cias do tempo, ou do lugar, á pratica obser-

vância do Evangelho. E sendo os Prelados

maiores da Igreja os que mais podem influir

no ensino, e reforma dos Fieis, he por isso a

Vida dos Santos Bispos a de que pode colher

maior fructo quem a lêr com espirito Christão.

Coube a Portugal a ventura de possuir

muitos destes Exemplares. E nào fallando

agora de outras Sés do Reino, na Cadeira Bra-

carense se vê unida á sua venerável antiguida-

de, e preeminência a gloria de ter sido occu-

pada por Prelados os mais distinctos em scien-

cia, e santidade. Nos fins do Século 18, em
que n'outros Paizes sofria a Religião os mais

lamentáveis estragos , suscitou o seu Divino

Author e Conservador na nossa Sé Primacial

hum Prelado bem como os dos felizes tempos
da primitiva Igreja, o Venerável Arcebispo Bi
Fr. Caetano Brandãov-

A 2
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Hum dos cuidados deste zeloso Pastor,
que de nacja se esqueceo, que pudesse contri-

buir ao bern espiritual do seu Rebanho, foi o
de procurar se escrevessem com a devida exac-
ção as Vidas dos seus Santos Predecessores,
S. Martinho Dumiense, ajuntando-lhe os seus
Escritos até entào inéditos neste Reino; e S,

Fructuoso com a edição das Regras Religio-

sas
,

que ordenara para os seus Mosteiros.
Bem merecia este Episcopal cuidado, que
apoz as Actas daqnelles dous grandes Santos
aparecessem as do digno Successor, que as

deo á luz, e que tâo completamente seguio as
suas pizadas: mereciào também as suas acções
achar huma penna, que as soubesse descrever,
jqual a que descreveo as de outro seu Predeces-
sor, o Venerável Fr. Bartholomeu dos Martyres,
Esse inimitável Escrito me tiraria inteiramente
o animo deemprender a redacção das presen-
tes Memorias, apezar de não dever eu ceder
a ninguém hum officio, que me reclamava a
amizade, e favor, que devi a S. Ex. a

; digo,
que me desanimaria, se estas Memorias hou-
vessem de ser escritas pelas minhas palavras;
mas succede felizmente, que appareceráp quasj
inteiramente pelas próprias palavras do Vene-
rável Arcebispo, não intervindo nellas de obra
minha mais que a ordem, e ligação das maté-
rias. Conservava eu o precioso thesouro de hu-
ma confidencial correspondência em cartas au-
tografas de S. Ex.% das quaes consta a serie

dos seus trabalhos apostólicos na administra-
ção das Dioceses do Pará, e de Braga; e dej-

las trasluzçm também as suas singulares virtu-

des. Adquiri alem disto outrap Cartas, Pasto*

i—



raes, e Officios, de que fiz extractos, que jul-

guei deviáo ser incorporados no contexto das
Memorias. Assim mesmo extrahí de outras
Cartas originaes escritas no estado de simples
Religioso o que achei mais importante, e pró-
prio para passar á posteridade ; tudo pelas
suas palavras.

Tem pois estas Memorias a maior veraci-

dade, e dignidade, sahíndo da própria boca do
Venerável Prelado. E porque palavras alhêas
se fariâo entrever tão claramente as qualidades
do seu animo? Que palavras, que não fossem
as suas, poderião manifestar aquelía candura,
e ingenuidade, que o fazião amável a toda a
pessoa, que o tratava? Que narração, por mais
.enérgica que fosse, suppriria as sabias reflexões,,

os espirituaes documentos, as expressões chêas
de unção sagrada, que tão natural, como abun-
dantemente corrião da sua penna? Nos factos
mesmo quanto ficamos mais inteirados? quando
«elles nos vem da oficina do Historiador, só
achamos acções externas ou despidas do espi-
rito, e intenção, que lhes dá todo o preço, ou.

talvez com o estranho trage, com que as para-
mentào as conjecturas do JEscritor: mas da
maneira, que aqui apparecem as do nosso Ar-
cebispo, se lê o verdadeiro espirito, que as
anima; len>se os seus mesmos pensamentos;
vè-se o nacimento dos seus projectos, e os
passos, por que conduzio os que requerião ma-
dura consideração, até os reduzir a obra; le-

se em fim toda a sua alma.
Damos por tanto o Retrato mais parecido,

/pie por ventura se podia desenhar, do Senhor
IX Fr. Caetano Brandão: e para que nada



falte á sua perfeição, não só he fiei, mas ele^

gante; não como os daquelles Pintores, que
tendo o dote de retratar com fidelidade, care-

cem da delicadeza do pincel: este une ambas
as qualidades; porque o dom de escrever, que
tinha o discreto Prelado, o fará sempre com-
petir com os mais insignes Escritores: Vindo
a ser as suas Memorias hum Exemplar para

Prelados; instrucção, e edificação para todos

os Fieis; e até hum modelo de bem escrever.



LIVRO I.

Contém a Vida do Venerável Prelado até ser

nomeado Bispo.

CAPITULO I.

Nascimento, e primeira idade do Arcebispa. até

tomar o habito da Terceira Ordem de

S. Francisco,

X nI asceo o Senhor D. Fr. Caetano Brandão
em 11 de Setembro do anno de 1740 no Lu-
gar, e Freguezia de Loureiro, annexa á Rei-
toria de Avança, no Bispado do Porto, da
qual Cidade dista 7 legoas, e de Lisboa 45;
Lugar até abi desconhecido, mas que agora
íica bem distincto, sendo o berço de hnm Pre-
lado, que illustrou o Reino todo. Forâo seus
I^ais Thomé Pacheco da Cunha, Sargento-
Mor d' Ordenanças , e D. Maria Josefa da
Cruz. Se os hábitos virtuosos de htim Filho,
formados pela primeira educação, arguem vir-

tuosos Pais, por taes devemos ter os do nosso
Arcebispo, que desde o primeiro uso da razão
se mostrou obediente, sofírido, honesto, estUf
<hoso, e devoto. Passou esta benção paternal á
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3.» geração em huma Sobrinha, que o Prelado
teve, filha de Irma (1) de cujos dotes singula-

res dá testemunho o mesmo Tio (2) sem que
o possa fazer suspeito a razáo do parentesco t

vendo-se no discurso destas Memorias como
para com os parentes sempre a carne, e o san-

gue cedeo nelle ás próprias obrigações, assim

no estado de Religioso, sacrificando ao retiro

do Claustro a terna affeição, que lhe era natu-

ral, e lhe requereria maior comniunicaçâo; co-

mo no de Bispo, não distrahindo para os mes-
mos parentes a mais pequena porção do patri-

mónio dos Pobres.

Como esta Historia não só deve ser fiel

na relação dos factos, mas tão conforme ás

(1) Além desta Irma, e de outros, acho particular

menção de hum que morreo moço, feita em huma Car-

ta do mesmo Arcebispo escrita de Évora em 15 de Mar-
vço de 1778: «' Este correio (dizia) me chegou a tristis-

** sima noticia da morte repentina de meu Irmão, moço
*«
"robustíssimo , no vigor da idade, solteiro, sobre si, ri-

«« co . . . Bemdito seja Deos, que me grita aos ouvidos
tt< por tantas vozes mudas, para que acabe de desenga-
!í nar-me, e me entregue totalmente a amallo, e servillo

44 sem alguma reserva. " A' humildade, que estas pala-

vras respirão, daremos o devido apreço, quando a Histo-

ria chegar ao género de vida, que elle tinha quando as

escrevia.

(2) Em Carta, que escreveo da Quinta do Loureiro

»a passagem, que por alli fez hindo para Braga, me di-

zia: "Aqui estou na companhia de minha Sobrinha,
«* cheio de consolação, por ver tantos dotes juntos em
« huma alma, como se não acha facilmente. Casou esta

tg Sobrinha com o Bacharel Filippe José Soares Pereira

*• do Couto, seu parente, o qual foi Juiz de Fora de Vil-

4i la de Conde; e actualmente he Capitão Mor de Estar-

" reja
;
do qual teve três filhos, e dua» filhas; e falece©

5,1 ainda em vida do Tio,
"
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idéas, e sentimentos do seu sujeito, que mere-
cesse a approvação deste, não dizemos mais da
sua Família, do que aquillo, que attrahia as
suas complacências, a religião, e probidade:
e tornando ás suas acções dos primeiros annos,
de que lamentamos ter mui escassas noticias,

achamos, que a humildade, e desprezo do
mundo, virtude, que se pode chamar a cara-
cterística do Christão , mas tão difficil de al-

cançar, reluzio tão cedo neste bemdito Moço,
que chegado á idade de se lhe dar destino de
vida, e desejando sua Mãi, já então viuva, que
elle seguisse o curso Jurídico na Universidade
de Coimbra, elle, sem embargo de ser o pri-

mogénito (1), declarou o desejo, e resolução
de se recolher a hum Claustro; cuja execução
passamos a contar.

(1) Parece colligir-se isto de humas suas palavras era
Carta familiar escrita em Lisboa, estando já nomeado
Bispo do Pará, na qual por occasião de fallar nos paren-
tes, diz, que elles se achavão desfructando huma Casa,
que quasi toda lhe pertencia a elle pela ordem natural.
Em huma Carta me dizia S. Ex. a ,

que tinhão sido 12
Irmãos, e que nenhum chegara á idade de 64 annos, que
elle contava quando m'a escrevia,

TOM, I. B
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CAPITULO II.

Entra na Terceira Ordem de S. Francisco, e

segue a carreira dos estudos; setts talentos

assim para o Púlpito, como para a di-

recção espiritual.

^L^umpriraose-lhe os seus santos desejos,

tomando o Habito de S. Francisco da Terceira

Ordem da Penitencia no Collegio de S. Pedro

de Coimbra , em idade de 18 aunos ; e neille

professou no dia 28 de Novembro de 1759. No
mesmo Collegio fez o seu curso de estudos, e

frequentou a Universidade, em que recebeo o

gráo de Bacharel em Theologia. A' applica-

ção, nas sciencias próprias do seu estado , a-

juntou sempre o espirito de oração, e recolhi-

mento , e a exacçâo nas praticas monásticas.

"Depressa começarão a trasluzir os seus talen-

tos assim para a Cadeira, como para o Púlpito,

onde se admirava a sua eloquência, e unção

sagrada, como attestào os seus Sermões, que

bem merecem ver a luz publica. Houve porém

hum intervallo no exercício destas fmicções :

cedendo a sua constituição não muito robusta

ao continuo trabalho; para evitar a total ruina

da sua saúde, lhe foi concedido o mudar de

ares, indo residir no Convento, que a Ordem
tem na Vilía de Vianua do Aleintejo: o. que

sérvio não só para o restabelecimento das íor-
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ças corporaes, mas para lhe augmentar as do

espirito no retiro, para que tinha hum certo

attractivo. E se este incidente interrompeu o

exercício de outros ministérios, deo occasião a

que elle manifestasse, e cultivasse o dom, que

tinha de dirigir as consciências. Por quanto,

correndo logo a fama da sua sciencia , e vir-

tude, o rogou huma boa Religiosa (l) do Mos-
teiro da Ordem de S. Jerónimo, que ha na

mesma Villa, a que se quizesse encarregar da

sua direcção espiritual. Nào poderíamos dar

tào cabal idéa da intelligencia do Padre Fr„

Caetano, e da sua discrição nesta delicada ma-
téria, como transcrevendo aqui parte do Regu-
lamento, que entào escreveo para a direcção

desta Religiosa. " A Providencia eterna do
nosso Deos (começa elle) que dirige todas as

cousas aos seus fins com suavidade, e fortale-

2a; que governa, dispõe, e ordena tudo com
pezo, e medida; quando inspira a qualquer

alma o nobre desígnio de abraçar o estado re-

ligioso , nào he para outra cousa mais do que
para que ella se esqueça da vida do século,

dos seus errados costumes, e das suas pai-

xões; para se entregar inteiramente ao exercí-

cio das virtudes, mortificando os seus affectos

desordenados, fazendo huma continua violên-

cia ao seu natural, e fugindo a tudo o que
pôde introduzir, ou fomentar em seu coração

qualquer relíquia do peccado. Por esta causa

(1) A Madre Arma Lyduvina de S. Lourenço, natu-

íuval de Lisboa, Irmã de quem escreve estas Memorias;
a qual bem mostrou no seu aproveitamento espiritual os

effeitos da doutrina de tal Mestre.

B 2
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deve toda a alma, que deseja corresponder
dignamente á sua vocação, trazer sempre cra-

vado em si o sentimento de S. Bernardo, per-

guntando-se repetidas vezes com o mesmo
Santo : Para que buscaste estes santos Luga-
res , onde tens a Deos unido até pelos laços

os mais estreitos, e sagrados?—E logo ouvirá
a voz interior da graça, que lhe responde:

—

Para passar huma vida laboriosa, pobre, mor-
tificada, penitente; huma vida toda cheia de
virtudes, digna do premio eterno da salvação."

"Com este raio de luz entrará a alma a
reflectir nas obrigações do seu estado. A pri-

meira, que se offerece á vista, he huma exacta
fidelidade aos seus votos, que sào outros tan-

tos cravos, com que se pregou com seu dul-
císsimo Esposo na sagrada Cruz. O amor da
obediência deve obrigalía a desconfiar, e fugir

sempre da própria vontade, e a respeitar as

ordens de seus Superiores, como postos pelo

mesmo Deos; nunca jamais procurar escusas
para se dispensar do preceito, ou para modifi-

car a sua força; nunca mostrar semblante en-

fadado á vista do que lhe maudào, ainda que
pareça duro ; nào esperar que a obriguem

,

nem ainda que a mandem duas vezes; mas
obedecer sempre com rosto risonho, e com co-

ração socegado, certa de que vai executar a
vontade de Deos : e se algumas vezes lhe pa-
recer he menos acertado o que se determina,
poderá representallo aos Superiores com mo-
déstia, e humildade; porém de sorte, que nào
sendo admittida a sua razão, fique igualmente
satisfeita, submettendo-se em tudo á determi-

nação de Deos. Se for possível , nada obrará
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sem beneplácito expresso dos Superiores; mas
principalmente em tudo quanto se determina
na santa Regra, e Constituições da Ordem.
Em fim deve assentar, que a renuncia da pró-
pria vontade he o fim da vida religiosa."

" O voto da Pobreza he o alicerce, e fun-

damento da perfeição religiosa; e por isso hum
dos mais arriscados precipicios, que deve te-

mer a alma, he a transgressão desta nobre vir-

tude, principalmente naquellas Religiões, on-
de se permittem pecúlios, para cada hum pc-
der dispor voluntariamente da sua esmola. He
necessário pois estar de cautela neste ponto

;

cuidar em conservar hum desapego interior

para tudo o de que se lhe permitte o uso; ten-

do sempre o animo prompto para entregar
qualquer cousa, se lhe for pedida pelos- Su-
periores. Quando se quer dispor de alguma
cousa, he bom obrar sempre com dependên-
cia da Religião, e com licença dos Prelados;
mas particularmente naqnillo, que está deter-
minado pelas Constituições. Não se devem
conservar cousas de grande preço, ou sejão
moveis, ou peças curiosas, ainda mesmo de
devoção; porque se nisto se excede notavel-
mente o estado de pobre, quebra-se o voto:
para o que (havendo duvida a respeito de al-

gum traste) se devem consultar pessoas pias,

e sabias. Hum espirito verdadeiramente reli-

gioso deve privar-se algumas vezes ainda de
certas cousas, de que se lhe permitte o uso,
para fazer reluzir em si a santa pobreza do
Salvador; como he dar de mão em alguns
dias. a certas doçuras no comer; vestir mais
pobremente no interior

(
porque o. habito ex-

i>
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<terior he bem que seja sempre limpo, e acea-

do, sem diferença do commum) e outras cou-
sas, que dicíar o Espirito de Deos. Quanto
ás Tenças, ou ao que receber dos parentes,
olhar-se-ha para tudo isso, como se fosse do
commum e usar-se-ha delle só para o que a
Religião daria, se assistisse com tudo o ne-

cessário."

" A virtude da Castidade he o tbrono de
ouro do Divino Salomão; be o Paraizo, onde
se recrèa o sagrado Esposo ; he a flor ver-

dadeiramente cercada de espinhos, que enche
o Ceo, e a terra com sua fragrância : por isso

deve ella fazer o objecto das mais vivas com-
placências -da alma religiosa; e jamais sofTre-

rá em si alguma cousa
,
que não transpire o

cheiro de tão bella virtude: ha de ser casta

em tudo ; nos olhos -pela modéstia em suas

vistas; nos ouvidos peio cuidado em fugir a

qualquer conversação menos pura ; na boca
pela candura das palavras ; nas mãos pela in-

nocencia das obras; nos pés pela gravidade
dos passos; em todo o corpo, não fazendo
jamais apparecer alguma acção menos decen-

te ; no discurso pela pureza dos pensamentos;
no coração pela santidade dos desejos ; em
fim ha cie transfundir a suavidade desta vir-

tude por todos os modos possíveis. Em qual-

quer parte conservará sempre a alma religio-

sa hum santo temor de si mesma; por cujo

motivo, ainda estando só, nunca se ha de per-

mittir alguma vista, algum gesto, alguma pos-

tura menos decente; mas respeitar-se como
templo vivo de Deos, consagrado inteiramen-

te a elle pela Profissão religiosa: deve estar
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sempre de vigia contra toda a suggèstaò do
Inimigo; e quando elle bater ao coração, res-

ponderrse-lhe ha de dentro:— está agora isto

occupado com a presença do Divino Esposo—

:

Cuidar em ter fechadas as portas, por onde
possa combater o máo pensamento : para o

que se occupará sempre o tempo, e se porá
toda a applicaçáo, ainda nas obras, que pa-

recem de menos cuidado : fugir de pessoas

de sexo difíerente; e ainda com as do mes-
mo, livrar de sociedades intimas, e muito vi-

vas ,
quando estas nào são conhecidamente

santas. O mesmo amor dos Confessores , ou
Directores se deve snfFocar em parte

,
para

que não incline para humano : amallos sim
;

mas com aííecto puramente espiritual , refe-

rido todo a Deos."
" Eis-aqui os três pontos, em que se es-

tabelece o edifício da perfeição religiosa. Pas-
semos aos antemuraes, ou propngnaculos, que
se devem pôr para a sua fácil observância.
Reduzem-se estes a hum a veneração profun-
da para com os preceitos , e conselhos da
santa Regra, e Constituições, que a alma tem
abraçado. Não se deve entrar em inúteis dis-

cussões, se obrigão, ou não, debaixo de pec-
cado ; mas olhar para eíles com todo o res-

peito, que merecem, como meios suavíssimos,
que o Senhor nos deo para nossa salvação':

deve se considerar, que o Espirito Santo he
o Author, que os inspirou aos Santos Pa-
triarchas , e Superiores das Ordens Religio-
sas

; e que por isso nunca se commetterá ad-
vertidamente alguma transgressão, que se nào
faça huma offensa á sua. authoridade: quando
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se deixáo de observar estas obrigações com
o titulo de que ellas não ligão a culpa, deve-

se temer, que isto passe a desprezo, ao me-
nos tácito, e occulto; pois estas, segundo os

melhores Theologos, não se livrarão de pec-
cado mortal: porém para evitar escrúpulo, e

tormento espiritual , se adverte , que nâo se

pecca huma, ou outra vez, que se offendão

as Regras em cousa leve
(
quando ellas não

obrigão expressamente a culpa) se ha alguma
causa, ainda que não seja muito grande.''

Segue-se a ordem, que deve guardar nos
exercícios de cada dia : e depois continua

:

"Não he preciso advertir-lhe a saudação, que
se deve fazer a todas as Religiosas ; e o amor,
e respeito interior, que se lhes deve guardar,
como a Filhas, e Esposas de Deos: este he o
motivo, que nos deve obrigar a venerar todos

os nossos irmãos, ainda que alguns nos tra-

tem muitas vezes com máo modo. Ao entrar

no Coro renova-se a intenção de querer louvar
ao Senhor, e imitar na terra o orneio dos An-
jos na gloria. A presença do Altíssimo Sacra-
mento he bem capaz de dissipar de nós toda
a distracção assim exterior , como interior : e

por isso apenas ajoelhar, deve recolher-se, e

representar a si vivamente este incomparável
beneficio do Senhor, em querer assistir com-
nosco debaixo do mesmo tecto: ... As Reli-

giosas como não percebem o Latim ordinaria-

mente, podem ter presente ao espirito algum
passo da vida, ou da Paixão de Christo no
tempo do Ofíicio Divino."

" Sobre Confissões, e Communhões não

digo por hora senão, que siga nesta parte o

*&
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uso das Religiosas mais perfeitas: só lhe re-

conimendo
,
que no dia, em que receber a

Jesus Christo, olhe para si com mais respeito,
e circumspecçào, persuadida de que está fei-

ta sacrário, e templo vivo de Deos : repita
muitos actos de amor de Deos, e de rendi-
mento; guarde o silencio possível, particular-
mente até ao jantar ; convide interiormente to-
das as creaturas do mundo, e com especiali-
dade as que se lhe offerecem aos olhos, para
que dem ao Senhor os louvores, e graças,
que a sua malicia, e ignorância lhe nào per-,
mittem dar. O uso de renovar os votos sagra-
dos, e de conmiuiigar espiritualmente nas Mis-
sas

, he mui profícuo á alma; e serve para
adiantar no caminho da salvação."

"No comer faça muito por evitar qualquer
desordem , e ainda apego a manjares delica-
dos

: conheçào os mais, que come para sus-
tentar a natureza, e nào para deleitar o appe-
tite: pode aqui excitar-se algumas vezes com
o exemplo de S. Bernardo, o qual costumava
chorar nestas occasiões

, por se vêr obrigado
a interromper os exercicios espirituaes com
huma acçào inteiramente de bruto. Deve ex-
ercitar as obras de máos

; porém cuide mui-
to em desterrar de si todo o espirito de inte-
resse; trabalhe, mas por occupar o tempo, e
por obedecer á terrível sentença, que foi dada
a Adam, e a todos os seus filhos, de comerem
dos fructos do suor do seu rosto. Nào pre-
ciso avivar-lhe a presença de Deos, que deve
ter sempre neste, e em qualquer outro exer-
cício. Elle, pela sua immensidade, se acha em
todo o lugar, sobre nós, dentro de nós, e em

tom. i. c
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tudo o que nos cerca: pôde valer-se para isto

de alguma imagem, ou registo, que com dis-

farce tenha sempre á máo; e pôr-lhe de quan-

do em quando os olhos.''

" No fim da Lição espiritual reflectirá por

espaço de alguns minutos no que lêo, fazendo

por corher sempre algum fructo sensível. Nas
conversações, e divertimentos com as outras

Religiosas conserve sempre todo o decoro, e

gravidade; porte-se de tal maneira, que as

mais recêem dizer na sua presença alguma
palavra mais livre, ou menos recta: ouvindo

murmurações, ou quaesquer palavras repre-

hensiveis, se estiver com pessoas de mais au»

thoridade, emmudeça, e faça muito por se es-

capar logo dalli com disfarce; sendo iguaes,

ou inferiores, revista-se de zelo santo, e ad-

moeste-as fraternalmente. Tendo certeza de

falta grave em alguma sua Irmã, tem obriga-

ção de a admoestar particularmente com toda

a brandura, e suavidade; e se ella se não

emendar, de dizello á Prelada: este preceito

não exceptua a algum Catholico. Quando for

tratada por alguém com palavras picantes, e

desabridas, ou com algum outro máo modo,

que fira o seu amor próprio, rebata no cora-

ção todo o sentimento de amargura, ou de

ódio, e faça por não dar mostra exterior de

que lhe custa; profunde-se bem no conhe-

cimento do seu nada, assentando comsigOj

que he digna de todos os desprezos das crea-

turas, por ter sido infiel ás graças, e benefí-

cios do seu Divino Esposo. O exemplo dos

seus Santos Patriarchas, que levarão com tan-

ta alegria as injurias, e dicterios dos máos2 ©



19

sobre tudo o de Jesus Christo, que soffreo íh-

íiocentemente tão horríveis affrontas, sào mo-

tivos bem poderosos de confusão para nós ou-

tros, que sendo tão perversos, queremos com-

tudo ouvir sempre palavras, que deleitem o

nosso ouvido. Ninguém, por mais instruído, e

por mais ornado que seja de prendas, e de

qualidades brilhantes, tem motivo para se ele-

var; nada possuímos, que não venha de Deos.

Elie deposita na creatura estes bens para que

ella os refira todos á sua fonte, e para que o

louve de continuo por ter sido mais liberal

para com ella: e será justo, que a creatura

se recrêe com este incenso, e náo o ofíêreça

ao seu Author? Consideremos, que as preu*

das, e dotes amáveis, que possuímos, se abu-

sarmos delles, melhor fôra que os não tivés-

semos; pois nos servirão na outra vida de ob*

jecto lastimoso de dor: por isso, ouvindo lou-

vores a nosso respeito, dirá o nosso coração

interiormente:— a Vós só, meu Deos, perten-

ce a gloria, e o louvor, pois só Vós sois a

origem de todas as perfeições; e a mim o des-

prezo, e abatimento, por ser creatura, que não.

tem de si senão corrupção, e fraqueza.
—

"

" Sobre as rezas quotidianas esteja sem-
pre no pensamento de que mais agrada a Deos
hurna Ave-Maria dita com attenção , e com
recolhimento, do que grande, e pomposo, nu-

mero de orações vocaes com o espirito volun-

tariamente dissipado, e perdido pelas creatu-

ras : nunca lhe aconteça estar rezando, e fat-

iando ao mesmo tempo com as creaturas; pois

he tentar a Deos, e obrigallo a que abomine
as nossas orações. Estando opprimida cora

c 2
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moléstia, ou com alguma obrigação de obe-
diência, nâo reze rapidamente, e como se diz,
a lançar fora; deixe antes parte das rezas , e
diga as que puder com attenção de espirito.
Ao dar o relógio as horas rezará huma Ave-
Maria ; e isto lhe servirá de estimulo para se
lembrar do nada desta vida; pois já tem de
menos essa hora, que passou com tanta ra-
pidez ; e assim será todo o outro tempo, ainda
que cheguemos a huma decrépita velhice

:

donde tirará que só a eternidade he digna
da sua mais seria attençào ; e por isso com os
olhos sempre fitos neste ponto importantissi-
mo

, sirva-se delle para regular as suas ac-
ções , de maneira, que todas sejão dignas de
huma eternidade feliz. Com esta saudável re-
flexão costume purificar-se muitas vezes no
dia com actos breves de contricção; pois quem
muitas vezes se mancha com infidelidades, justo
he que se lave também muitas vezes com a
agoa amargosa da dôr, e da penitencia. Obran-
do desta sorte, e querendo deveras evitar of-
fensas do Senhor, commetterá a maior afTronta
á razão, e ao seu Deos, se admittir o mais
pequeno pensamento de desconfiança á cerca
da sua salvação. Será crivei, que este Senhor,
que desceo á terra a buscar a ovelha perdida
pelo peccado, e que tanto nos grita nas Divi-
nas Escripturas, que deseja a salvação de to-
dos os peccadores; e que tem feito tantas ma-
ravilhas sensíveis por arrancar corações endu-
recidos, e obstinados das garras da Serpente
infernal; será crivei, digo, que haja de lançar
de si huma alma, que o quer só a EUe; hu-
ma Esposa, a quem tem assistido com tantos
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mimos, e regalos; huma òreaturinha
, que

ainda que carregada de defeitos, geme, sus-
pira, grita de continuo pela sua posse, e nào
cessa de levantar as mãos, pedindo que lhe
acuda ? Ora não se deve imaginar esta dureza
era hum Coração, que todo he amor, e mise-
ricórdia : concebamos outros sentimentos mais
dignos do nosso Deos ; e clamemos no meio
de similhantes tentações com o Santo Profeta
Daniel:— Em Vós, Senhor, tenho postas as
minhas esperanças, e por isso não me con-
fundirei, nem desmaiarei jamais por toda a
eternidade &c." Por este extracto se pode for-
mar alguma idéa dos dotes

, que o Senhor
D. Fr. Caetano recebera de Deos para o uti-
líssimo ministério da direcção das almas; os
quaes ainda daremos a conhecer mais por ex-
tenso, depois de dizermos como se mostrou
hábil para o magistério, em que por este tem-
po foi empregado.
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CAPITULO III.

He empregado nas Cadeiras de Filosofia, e Theo-

logia, em cujo exercido mostra não só os

seus conhecimentos; mas o seu es-

pirito religioso.

.penas se restabeleceu a sua saúde, fói

chamado para o Convento de Jesus de Lisboa,

nào sofFrendo os Prelados deixar por mais

tempo de approveitar os seus talentos , e co-

nhecimentos adquiridos para as Cadeiras, a-

pezar da sua humilde òpposiçào ás distincçòes,

que traz comsigo este magistério , e que nas

Corporações Religiosas geralmente tanto se

buscâo, e appetecem. Mas seja elle mesmo
quem nos dê a conhecer as suas idéas, e o

seu espirito neste ponto, em Carta familiar,

onde se falia em toda a abertura de coração

(1): " O peior he (dizia) quererem estes Se-

nhores com titulo de honra abrir-me a sepul-

tura: hontem íizeráo Deíinitorio, e me elege-

rão Mestre de Artes, isto he, Lente de Filo-

sofia, cuja Cadeira supposto que manifesta o

bom conceito, que formão da minha capaci-

dade, he de hum trabalho penosíssimo, e cer-

( 1 ) He escrita para o Mosteiro de Vsanna d'Alem-

tejo em 4 de Outubro de 1774.

W
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tamente superior ás minhas forças. Eu estive

logo para renunciar ávida litteraria ; e pedir

que me deixassem em huma vida privada,

onde podesse viver em descanço, e cuidar nas

minhas moléstias; porém os meus Amigos me
tem obrigado a nào o fazer, e quero ver se por

bem sacudo este pezo dos hombros. Ora pe-

ção ao Senhor, que se lembre de mim, e que
apezar de tantos obstáculos me ajude a salvar,

que he o que importa.'' Que humildade, doci-

lidade , e moderação nâo respirão estas suas

palavras! Não menos as respira outra Carta

escrita pouco depois (1): "Eu, (graças a Deos)

passo agora muito bem : nem tenho que me
aíilija, senão a consideração dos meus erros,

e da minha vida tão pouco conforme á digni-

dade do meu estado. Bemdito seja aquelle,

que me sofíre com infinita paciência; o qual

apezar de todas as minhas ingratidões ainda

me grita tão alto, e tão repetidas vezes ao co-

ração, que eu mesmo assim cego, e miserável

chego a admirar-me. Quanto ao trabalho; le-

vo-o com muita suavidade, e não me tem fei-

to mal algum, nem espero que m'o faça ; por-

que cuido em não divertir a applicação em
Sermões; pois, segundo a experiência me tem
mostrado, he o que me causa toda a ruina,

particularmente quando eu já ardo em outro

fogo." Sem embargo com tudo deste poderoso

motivo para se abster do trabalho da pregação,

não lhe consentio o seu zelo da salvação das

almas o renunciar a ella inteiramente, como ve-

\i) Tem a data de 7 de Novembro de 1774»
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remos; assim como a direcção das consciên-
cias, que fará o argumento dos Capítulos se-

guintes.

CAPITULO IV.

Documentos para a direcção das almas extra-

hidos das suas Cartas.

Ci'omo huma grande parte do tempo, e ap-
plicação do Padre Fr. Caetano, em quanto
não foi promovido ao Episcopado, a deu elle

ao ministério do Confessionário, e direcção
das almas; e os documentos de tão grande
Mestre só se podem colligir de extractos de
Cartas, que não são para entrar por integras

nestas Memorias; não se haverá por cousa so-

beja o transcrever neste lugar alguns passos
das suas Cartas Directivas; os quaes ao mes-
mo tempo que apresentarão huma proveitosa

lição espiritual, mostrarão que a perfeição de
escrever, que se admira nas suas obras mais
meditadas, lhe era tão natural, que não appa-
rece inferior em Cartas familiares, escritas ao
correr da penna; e nas quaes por isso mesmo
se entrevê também transparente o seu caracter,

e qualidades do seu animo.
Huma destas era a innáta bondade, que

o fazia mui sensível á amizade, como podem
attestar todos os que o tratavão familiarmente

:

4——
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e bem se sabe que a amizade se torna tanto

mais viva quanto o seu objecto he mais espi-

ritual. Pela medida desta sensação he que
devemos avaliar a discrição , com que este

sábio Director cohibia o excesso, que neste

ponto he arriscado, principalmente em o sexo
feminino. Em huma Carta á mesma Religiosa

(para a qual sào todas as de que aqui fazemos

extracto) diz elle: "Contemple bem os bene-

fícios, que tem recebido da mào do seu Deos;
e isso he o que a deve obrigar a ser fiel, nâo o

temor de me perder; pois que sou eu senão o

niais indigno de todos os Ministros?" E em
outra Carta escrita já depois de nomeado Bis-

po do Pará: " Dizei a Nosso Senhor:—Cá fi-

cais Vós comigo, meu Deos; e que mais que-

ro? em Vós tenho Mestre, Medico, e Pai.—

J

O mais, filha, cheira a carne e sangue; e deve-

se degolar.'' Era outra pouco posterior: " Co-
mo vós já nâo sois criança, e tendes hum cla-

ro conhecimento do que Deos pertende de vós,

he justo, que comeceis a comer pâo duro, o
pâo dos fortes, renunciando a quaesquer do-

çuras, ainda as mesmas espirituaes, que vos

podem vir do trato dos Ministros do Senhor."
Finalmente em outra dirigida nâo só á referida

Religiosa, mas a outra, que se lhe havia as-

sociado na direcção: "Heide empenhar (diz

elle) huma boa parte das minhas supplicas,

para que o Senhor vos eleve aos ápices da
perfeição, para onde bem sabe Elle sempre
desejei estimular-vos; e protesto á face do
Ceo, e da terra, que em todo o. largo tempo
que vos tenho tratado nunca pertendi outra

cousa: conhecia perfeitamente as minhas ibÍj-

tom. i. D

"
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zerias, e ingratidões feissimas; queria ver se
as reparava de algum modo concorrendo para
que ardessem eternamente diante delle duas
alampadas vivas : o mesmo Senhor se digne
abençoar todo o meu trabalho, firmando os vos-
sos corações no seu Divino amor: ou se vê
que eu não tenho atinado com o verdadeiro
caminho na direcção das vossas almas, pela
sua infinita misericórdia vos descubra Mestres,
que vos illustrem, e reparem as minhas faltas;

pois seria desgraça digna de lagrimas de san-
gue, que tendo ambas tão boa índole para a
virtude, por minha culpa se hajão de malograr
estas preciosas sementes.

"

A humildade, que respiráo estas pala-
vras, lhe dictava a cada passo outras semelhan*
tes nas suas Cartas com aquella affluencia, e
candura, que a estudada hypocrisia não sabe
sustentar, nem bem imitar. "Ah! (diz elle em
huma Carta) Como he liberal

, primoroso, e
magnifico o nosso Deos! Feliz a alma, que lhe
offerece o seu coração vazio de objectos terre-
nos, e somente sequioso do seu divino amor;
que só essa sabe experimentar os primores, e
grandezas daqnelle Summo Bem. Eu vos con-
fesso que algumas vezes bastantes saudades
lúe chegão desta felicíssima sorte; mas dès-
mereço-a por mil ingratidões: sei pregar; mas
não sei, ou me não determino a obrar: por isso
temo muito, que no fim se mudem as scenas*
e que o Director, depois de ter chamado para a
Igreja do Ceo a muitas almas, fique de fora
como sino. Ajudai-me, filha, com ardentes, e
repetidas supplicas a Nosso Senhor: e isto he
o que quero que rogueis; não que tenha des-

L.

*--
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canço neste mundo; porque talvez esse socego
por mim táo desejado servirá de fomento ás
minhas paixões; pois quem não tem virtude,

de tudo abusa." Em outra occasiào, diz: "En«
comendai-me muito a Nosso Senhor, para que
mio me aconteça, que depois de andar espe-

cando os outros neste mundo , resvale infeliz-

mente no outro para o precipício eterno."

Poder se-hia recear, que huraa alma de
consciência timorata , vendo hum servo de
Deos, de quem fazia o maior conceito, tão re*

passado de temor, desmaiaria na esperança da
salvação: mas este perigo havia elle prevenido
com a sua solida doutrina. Em huma das pri-

meiras Cartas
,

que temos , escritas áquelia
Religiosa, vemos as palavras seguintes: "Nes*
te mundo ninguém pode ter certeza das suas
acções: a nossa consciência he hum abysmo
impenetrável, que ainda os mais Justos não
podem sonde-r; e o Apostolo S. Paulo ornado
das mais brilhantes luzes, confessa de si, que
supposto a consciência lhe não arguia peccar
do, comtiido não tinha valor para justihcar-se;

por ser hum Deos o que nos julga, Deos, ao
qual não são occultos os mais leves pensamen-
tos da creatura: mas isto não obstante, nós
temos huns eixos seguros, a que nos devemos
apegar no meio das trevas, e das variedades
desta miserável vida, que são os que já deixo
notados acima (erão as diligencias possíveis

feitas com sinceridade de coração.) Todas as
vezes, que a creatura quer, e põe da sua parte
as diligencias racionáveis, deve andar para dian-
te, sem se embaraçar com o que lhe vem á ca-

beça: tudo isso julgo, eu, que são esforços áú>

d 2

1
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Inimigo para a despersuadir de se adiantar no
que está principiado ... Se não sentir consola-
ção na oração, não importa; com tanto que
gaste esse tempo em actos de humiliaçào, de
fé, de esperança, e de caridade; e em repeti-
dos propósitos de se entregar a Deos com todo
o seu coração Feliz a alma, que tem fixos
os seus olhos em o Ceo; eíla estará tão descan-
çada no meio das perturbações, como aquelle,
que sentado em o rochedo', que cahe para o
mar, está vendo com alegria a peleja das on-
das, e que tudo se desfaz logo em branda es-
puma &c." Não perdendo nunca de vista esta
necessária doutrina, e apropriada á pessoa, a
quem escrevia, toda a vez que lhe excita os
motivos de humiliaçào, acode logo com os que
devem desterrar o abatimento, e desmaio. Na
mesma Carta diz assim: "Sobre tudo trabalhe
por humilhar-se, e abater-se; dispa-se, quanto
lhe for possível, de si mesma, assentando que
não presta para nada: ó filha, creia que lhe
fallo com toda a sinceridade, que não tem
mais motivos de se lisonjear, do que o bichi-
nho vil e despresivel, que anda misturado, e
confuso com o pó da terra; e ainda muito me-
nos

;
porque este não falta ás disposições do

seu Creador, e segue em tudo os destinos ado-
ráveis da Providencia: porem V. m. sempre
ingrata, e infiel, mil vezes cada dia se faz
indigna das divinas misericórdias. Comtudo
nunca jamais deve desmaiar por se ver imper-
feita: ha de ter sempre prompta a balança na
mão; isto he, por huma parte confundisse, e
aterrar-se á vista das suas misérias, e infideli-
dades

; mas pela outra alegrar-se muito em o

«*
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Senhor; animar-se de huraa santa esperança
de o possuir; e assentar comsigo, que neste
inundo, excepto Maria Santíssima, nenhum
outro careceo inteiramente de peccados ; de
maneira que affirma S. Joào Evangelista, que
se alguém se persuade que nào tem peccados,
mente. Com que, filha, defeitos sempre ha de
haver; o ponto está emir cortando nelles , e
trabalhar por diminuir a somma de huraa con-
fissão para outra; ou ao menos evitar, quanto
for possível, as occasiões, em que experimen-
tamos maior perigo. " No mesmo sentido de
desvanecer preplexidades, que turvem a paz
da consciência, ou desanimem, vemos em ou-
tra Carta: "Não dê entrada a pensamentos
extravagantes, que não servem senão de per-
turbar a alma, e de impedir o progresso no
caminho da virtude: livre-se de cavar mais em
semelhantes reflexões

;
quero que seja como o

barro nas mãos do oleiro; isto he, que esteja

por quanto lhe determinar .... Como se enga-
na, quando entende que a perfeição da virtude
está em andar gozando sempre das doçuras da
presença de Deos, e dos outros mimos espiri-

tuaes! Não; não: huraa escrupulosa observân-
cia da Lei de Deos, da santa Regra, e Con-
stituições; hum desapego do coração ás cou-
sas terrenas, e especialmente a certas bagatel-
las, e ninharias, a que não temos ainda renun-
ciado, posto que contrarias á perfeição; huma
constante exactidão na pratica dos exercícios
santos, que nos temos prescrito ; huma conti-
nua, e inalterável mortificação da vontade, do
juizo, e dos sentidos ; eis-aqui, filha, o cara-
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cter, e a divisa da virtude solida : não he que
eu deva condemnar as alegrias, e consolações

espirituaes; eu sei que o Senhor as dá algu-

mas vezes a quem lhe agrada; e que aquelle,

que as recebe, nào as deve desprezar
;
porém

be certo ,
que elias náo sáo signal de virtude

maior: aquelle, que assim nas doçuras, como
nas asperezas; assim na luz, como no meio
das trevas, conserva a mesma observância da
Lei de Deos, a mesma pratica inalterável do
silencio, da mortificação interior e exterior,

da oração, e das mais virtudes; este he que
eu chamo solidamente virtuoso : ha poucas
destas almas heróicas; mas por isso a verda»

deira virtude he rara; e o commum he folha-

gem, enada de grão. Para seguir pois hum ca*

minho seguro, ha de fazer muito por evitar

tudo aquillo, que a desvia, e retrahe do seu
Deos, amando o silencio, e o recolhimento

das potencias : mas se por fraqueza, e miséria

da natureza der motivo á distracção, não se

deve affligir, nem desmaiar hum ponto nos ex-
ercícios da virtude, que praticava com gosto

no tempo da bonança; a mesma exactidão em
tudo; considerar, que só na gloria he que se

pode gozar de alegrias perennes, sem mistura
de amarguras

;
porque neste valle de lagrimas,

onde a nossa alma está preza com vínculos

tão estreitos a hum corpo de morte, sujeita a
mil corrupções, e misérias, que o peccado
derramou na humanidade, não podem as con-
solações ser muito duráveis : assim he o que
nós vemos nas Vidas dos Santos; huma con-

tinua guerra, huma mistura successiva de que-
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das, e de emendas ; de fidelidades, e de fra-
quezas; e por conseguinte de alegrias, e de
desconsolações de espirito.

"

Não posso deixar de transcrever ainda
outros fragmentos ao mesmo propósito. " Se a
tibieza (diz elle em outra Carta) vem turbar
por hum pouco o nosso fervor, tomemos logo
covos esforços da mesma fraqueza para cami-
nharmos com dobrado valor : se o nosso cora-
ção, por terreno, inclina sempre para os bens
passageiros desta vida, cortemos todos os la-
ços, que o prendem aterra, para que busque
o Ceo, onde tem o seu verdadeiro repouso." E
em outra occasião :

" Humilhai-vos muito na
presença do Senhor, reconhecendo, que só
delle vos pôde vir o soccorro ; exponde-lhe as
vossas misérias, e pedi-lhe vivamente se com-
padeça de vós, acabando de vencer esse cora-
ção, e de o amoldar em tudo ao seu: eis-aqui
o que haveis de fazer na oração, quando vos
virdes secca, edura: porém chegando a vira-
ção da graça, inflammai-vos em amor daquelle
Bemsummo; repassai-vos toda de desejos dê
o servir, mas desejos firmes, e permanentes

,
prevenindo logo dalli as occasiões dos\ defei-
tos para os acautelar: comtudo cahindo em
alguns, não desmaieis; porque os mais Jus*
tos cahem muitas vezes no dia: humilhar,
reconhecer a própria miséria, pedir auxílios ao
Senhor, e continuar para diante com muita
confiança, e alegria ... O caminho da virtude
tem estas irregularidades, já gostosos, já des-
abridos

; isto passa por todos , e também por
ca

:
devemos esperar com paciência as miseri-

córdias do Senhor, e não gritar logo como
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crianças , e gastar o tempo em caramunhas í

humilhemo-nos, reconhecendo a nossa extrema

miséria, e que só de Deos nos ha de vir o soc-

corro, quando Elle for servido; e esperar era

.Deos, o qual não permitte que alguém seja

confundido na sua esperança. " As repetições

deste ponto de doutrina são sempre exprimi-

das com tanta novidade, que ninguém se en-

fadará de as ler. Vemos em outra Carta: "Fi-

lha, não pequeis; mas se por fragilidade ca-

hirdes em algumas misérias, confiai muito;

pois tendes a Jesus Christo vosso Advogado

diante do Eterno Pai ; não tendes mais , que

reccorrer a Elle, e expôr-lhe as vossas chagas,

para que se compadeça: e nunca vos aconteça

dar entrada ás sugestões de desconfiança: ó

Filha! O Senhor nos diz, que não veio bus-

car os justos, mas sim os peccadores
;
que

p medico não he destinado para os sãos, mas

para os enfermos: e consultado por S. Pe-

dro ,
quantas vezes se devia perdoar ao pec-

cador, respondeo, que muitas e muitas vezes;

ninguém melhor que Elle conhece a nossa fra-

gilidade, pois nos formou de barro; por isso

ainda que muitas vezes quebremos os propósi-

tos , muitas vezes nos offerece benigno o per*

dão. O que vós deveis fazer he tirar do veneno

medicina para curar as chagas
;
quero dizer,

humilhar-vos , abater-vos depois de cahir nos

defeitos; e desconfiando de vós recorrer com

lagrimas, e gemidos ao Senhor, que vos dê a

mão para não tornar a cahir; e mil vezes que

falteis, mil vezes redobrai os propósitos; que,

como já vos disse , destas irregularidades se

compõe a vida dos mesmos Justos, sobre a

«ta
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terra : este foi sempre o maior tormento de to-

dos ; e por isso suspiravão por se verem livres

de tantos perigos : mas em fim assim o permit-
te Deos ; deixa-Jhes estas relíquias de concu-
piscência, para que se humilhem á vista da
sua própria corrupção, considerando, que de
si não tem senão misérias; e que todos os dons
óptimos, e perfeitos, ihes vem do Pai das lu-

zes." Este mesmo pensamento se vê em outra
Carta exposto peia maneira seguinte :

" Destas
desigualdades se tecem as vidas dos Justos
sobre a terra : parece que assim o quer o Se-
nhor para obrarmos sempre a nossa salvação
com temor, e tremor; de outra sorte logo nos
ensoberbeceríamos , como Lúcifer , imaginan-
do ser santos, e limpos de toda a imperfeição,
com bem pouco motivo; pois diz o Evangelho:
—Ainda quando tiverdes observado á risca to-

dos os mandamentos da Lei, dizei em vosso
coração: Somos servos inúteis ; fizemos o que
tínhamos obrigação de fazer.— Assim, filha,

não temos motivo nenhum para nos elevarmos;
quanto mais reconhecendo dentro de nós tan-

tas misérias. Continuai o principiado, e nunca
affrouxeis por maiores, que vos pareção os
vossos defeitos; grande he a misericórdia do
Senhor, e muito maior que a nossa ingrati-

dão." -E em outra Carta: "Não vos mettâo
medo esses espantalhos do Demónio : que
quereis vos? Por ventura que tudo seja prima-
vera, e somente calcar flores? Não; he neces-
sário soffrer tormentas, e rigores, para que a
virtude se arreigue em nossos corações ; e por
outra parte andarmos sempre em temor, e tre-

mor filiai , desconfiando totalmente da nossa
tom. i. _ e
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miséria, e esperando tudo da misericórdia d&
Senhor, que se dava esforço a tantas Donzel-
las mimosas, e delicadas, meninas ainda de
tenra idade, que segundo a natureza á vista
de hum alfange desembainhado perderiào a
cor, e os sentidos; se, digo, lhes dava esforço
para se apresentarem aos Tyrannos , e cami-
nharem para a Bemaventurança por cima de
settas, e de grelhas, nào deixará de nos assis-
tir em muito menores combates, quaes sáo os
que temos que soíírer. Para que dar assenso a
essas perturbações, e demorar nellas ? Vir isso
á cabeça não se pode evitar; porém deter, e
affiigir-vos da sorte que agora vos aconteceo

,

he criançada : ninguém mais que nós governa
na nossa vontade, e intenção ; se lembra que-
rer agradar ás creaturas, renova-se a intenção
para Deos ; e andar para diante, sem fazer
easo do zonir dos mosquitos." Em outra Car-
ta: "Cavai bem a fundo no poço das vossas mi-
sérias, que he mineral, donde tiramos immen-
sas riquezas : e senão podeis discorrer na ora-
ção em pontos sublimes, pouco importa; o
Senhor vos elevará a essas alturas, quando for
servido; e se quiser que andeis sempre envolta
nessa poeira, faça-se a sua vontade: assim co-
hio no Ceo ha diversas mansões, assim tam-
bém são differente& os caminhos, que pizão os.

Justos : porém nunca vos deixeis engoifar na
consideração da vossa miséria, de sorte que
percais o animo; voai nas duas azas, que tos
tenho dito, que são temor, e confiança, e fa-

zei que a balança não incline mais para huma
parte, que para outra; que em qualquer dos
dois extremos pode haver perigo. " Este mes»

tm
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mo pensamento vemos parafraseado em outro

Inçar, onde diz: "Agrada-me muito esta com-

paração: imaginarmos, qne nomeio de hum
mar tormentoso vamos mettidos em huina bar-

quinha com dois remos, o temor, e a confian-

ça : assim se nos vemos acommettidos do ven-

to da vangloria, e da vaidade, fazer força no

remo do temor: ai! Os Santos tremiào ; S.

Paulo, S. Jeronymo, Santo Hilariâo, e outros

aterravão-se á vista dos Juízos de Deos ; e eu

cana frágil como posso gloriar-me? Pelo con-

trario se a barquinha vai aaffundir-se com o

pezo da sua corrupção, e miséria; recorrer

logo á santa confiança: meu Deos he Pai

amantíssimo, que tem as suas delicias em tra-

tar com os filhos dos homens; veio buscar os

peccadores , e os enfermos ; ama-me como as

meninas dos seus olhos; não hei de desesperar

á vista das minhas misérias por maiores que

sejão." Ouçamollo ainda outra vez neste as-

sumpto, antes que passemos a outro. "Quan-
do cahirdes em defeitos, escusado he esse des-

alento, e perturbação, que he o que o Demó-
nio pertende para arrojar a vossa alma nas in-

quietações , e dahi em outros peccados mais

perigosos: deixai-vos ficar em paz, e confessai

a Deos a vossa culpa: depois cousiderai-vos

tal como sois no fundo do vosso coração; ad-

mirai a corrupção natural da creatu-ra, que he

como huma origem inexhaurivel de misérias, e

a força dos mãos hábitos, os quaes nunca já*

mais deixão de resistir á graça de Deos que

está na alma dos Justos : depois difsto elevai o

vosso espirito a Deos, reconhecendo,' que só

Elle he a força da alma, e que ninguém mais

e 2
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do que Elle a faz a todos os momentos victo-
riosa dos Demónios, que como leões esfaima-
dos a cercão, e combatem."

CAPITULO V.

-
'i

Continua a matéria do Capitulo antecedente,

-L \l lo sào também- para omittir algumas re*
gras tão seguras e prudentes, como as que elle
dava a respeito dos actos de Religião, e rece^
pçào dos Sacramentos. Em huma Carta diz:
"Ponha muito cuidado no Officio Divino; lem-
brando-se, que he hum tributo, que paga ca-
da dia á Magestade de Deos ; e já que he
cousa tâo limitada, nào lhe queira arrancar
esse pouco valor com as suas indisposições:
considere, que faz o exercício dos Anjos; e
que se estes se cobrem de temor, e de respeito
diante do seu Creador; de que castigos não
he digna huma creatura terrena, que tem o
ai rojo, e a imprudência de fallar ao seu Deos
tào indignamente ? . . . Não se costume a ouvir
muitas Missas ao mesmo tempo : o Sacrifício
he km só; requer toda a nossa attençáo, e
esta mais facilmente se conserva representais
do-nos os myslerios, e cereinonias, que se vão
seguindo successivamente em huma Missa, do
que divagando com os olhos por muitas : lera-
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bre-se que estas cousas nào tem o valor pelo

numero, mas pelo seu pezo."

Como he fácil nas pessoas, que tem bum
Director, estando este ausente, não terem a

devida sujeição ao Confessor, a quem he pre-

ciso entre tanto recorrer; não se esqueceo de

dar documentos a este respeito: diz em huma
Carta: "He tempo já de conhecer o modo,
com que se devem tratar os Ministros de Deos;

e ainda que só para experimentar o penitente

determinem cousas, que pareção pouco razoá-

veis , não pertence á ré julgar aquella causa

:

proponha as circumstancias, e tudo o que lhe

parecer justo, e ouça o Ministro de Deos, o

qual teimando ainda no que ordenou, abaixe-

se a cabeça, e execute-se o que se determina

;

por que se obedece a Deos." E em outra Car-

ta : "Absolutamente não façais caso de quaes-

quer representações interiores : o que se vos

manifestar, ou inspirar, declarai-o logo ao Mi-

nistro de Deos, e ficai no que elle vos disser
;

porque depois do juizo da Santa Igreja, e dos

vossos Prelados não tendes outro, que devais

seguir."

Sobre o frequente uso das Cominunhões,
diz em outra Carta: "Quanto ás Commu-
nhôes, digo-lhe, que por costume não quero,

que commungue duas vezes na semana; ha de
ser huma só ; e fora disto huma vez, ou outra,

que o Confessor julgar conveniente segundo as

disposições do seu espirito: porque assim co-

mo o pão usual nem sempre he profícuo aos

estômagos; e quando elles se achão indispos-

tos, mais os carrega, e opprime do que os

sustenta; assim o Pão sagrado Eucharistic©»

~
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hade ser applicado quando o estômago da al-

ma tem o fervor , e inais circuinstancias
, que

o fazem capaz para a boa digestão; e para isto

he que o bom, e prudente Confessor deve nào
dar hmna regra geral; mas fazer como o Me-
dico inteliigente, que examina, e peza os tem-
peramentos, e averigua mil circumstancias pri-

meiro,que applique os remédios, e que determi-
ne a qualidade dos sustentos." E em outra Car-
ta : " Tirada alguma vez (raríssima) nào que-
ro que commungue por hora dois dias afio:
nessas occasiões quero que se humilhe, dizen-
do com S. Pedro:— Afastai-vos de mim, Se-
nhor, que sou creatura miserável—e alli humi-
lhada, e abatida peça ao seu Deos, que lhe
dê as virtudes, de que necessita para ser digna
de chegar com mais frequência ; porém vá
sempre advertida que se se nâo trabalha por
adquirir a humildade, o amor de Deos, a con-
formidade com a Divina vontade, e as outras
"virtudes, melhor he pôrmo-nos, como o Pu-
blicano ao cantinho do Templo tremendo de
susto, sem nos animarmos a erguer os olhos
ao Ceo, do que assentarmo-nos á meza, como
aquelle infeliz, de que falia o Evangelho, que
mereceo ser lançado fora violentamente, e con-
dem nado ao inferno."

O assumpto, em que achamos mais repe-
tidos documentos nestas Cartas , como exigia
huma pessoa, que a passos largos caminhava
á perfeição, he na pratica das virtudes interio-

res
, e em lhe aclarar o caminho, e desfazer

tudo o que pudesse ser iliusào. Huma das
virtudes, que mais se deve inculcar a semelhan-
tes pessoas, he a perfeita conformidade, e su-
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jeição á vontade de Deos, ainda quando se

nao experimentai) consolações espirituaes. Ve-
mos em huma Carta as seguintes palavras :

"Sede humilde, e paciente, não querendo ja-

mais outra cousa senão que se faça a Divina

vontade: fira de qualquer modo que for, he

Pai, deve castigar os filhinhos, que errâo; e

nós devemos abaixar humildemente a cabeça,

acceitando o castigo com muito amor; e rogan-

do- lhe ainda mais, que corte, e arranque ago-

ra o que lhe parecer, com tanto que perdoe

na eternidade.
1
' E em outra Carta: "Estimo

as vossas noticias tanto mais, quanto vos vejo

anciosa de adiantar o negocio da salvação a

pezar de todas as securas de espirito : sim ,

filha, he justo que nem sempre o Senhor vos

trate como menina, nutrindo-vos com o leite

das consolações ; mas que como ás almas for-

tes vos dê a provar algumas vezes o pão duro,,

e seco da aspereza: estai certa, que perseve-

rando em amallo , e servillo mereceis muito
mais sem comparação do que no meio das ter-

nuras: protestai a Nosso Senhor, que não
quereis mais nesta vida do que cruz; e pedi-

lhe, que agora corte, rasgue, fira até ao vivo,.

e guarde os gostos para a outra vida; que não
quereis senão que se cumpra a sua santíssi-

ma vontade." E na Carta, que se segue imme-
diatamente á precedente: "Alegro me muito
com a noticia, que me dais, de que vai con-
tinuando a sequidão, e rigor; pois he signal

de que já a Senhor vos quer ir tratando co-

mo a alma forte: firmai-vos, filha; assentando
comvosco, que o merecimento não está em go-
zar, mas em padecer, e obrar; não está em.
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gastar o tempo da oração em lagrimas de ter-

nura, mas em tirar dalli força, e valor para
peleijar contra as próprias paixões, sermos hu>
inildes, desapegarmo-nos do Eu , e termos
huma perfeita conformidade com as disposi-

ções do Ceo em tudo, e por tudo."

Sobre este apego ao amor próprio insiste

muitas vezes: especialmente he de notar o que
diz em huma Carta: "Não se inquiete por se

vêr miserável, e cheia de defeitos: pois que
queria? Estar livre deiles inteiramente? Para
isso não havia de ter contraindo no peccado a

raiz venenosa de todos : contente-se com ir

desbastando nelles, e dando golpes nessa ví-

bora, que traz no regaço; este Eu, filha, a

quem queremos tanto, e a quem sempre dese-

jamos ver exaltado nas estrellas; não reflectin-

do
,
que deve ser pizado debaixo dos pés do

mesmo demónio ,
por se ter revoltado tantas

vezes contra seu Creador; este amor de nós
mesmos , digo , he que nos hade perder : vie-

mos para a Religião, para o paiz da humil-
dade, e da abnegação própria; e parece que
aqui aprendemos a ser mais delicados, e so-
berbos do que no mesmo mundo: quanto a

mim, lhe confesso, que tenho achado entre os

seculares pessoas mais humildes , e desape-

gadas de si, do que entre os que tem feito

profissão solemne de o serem: parece que por
estarmos desembaraçados de outros negócios

convertemos todos os nossos desvelos em nos
amar a nós mesmos. Ora envergonhemo-nos;
e já que nos não obriga a ser humildes hum
Deos aniquilado no presente Mysterio (es-

crevia em principio do anuo) por nosso amor,;
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oforigue-nos ao menos a confusão, que temos

de padecer no Tribunal Divino, quando ou-

tras muitas almas, entaladas nos negócios tem-

poraes nos roubarem a palma."

Mas tornemos á doutrina sobre o em que
consiste a solida virtude, nào a buscando nas

consolações sensíveis; porque cada vez que a

repete he sempre por hum modo táo variado,

e tão expressivo, que não podemos deixar de

a aproveitar. Em huma Carta diz assim: "Já

vos disse , e direi mil vezes
,
que me alegro

muito de que o Senhor vos sustente com pão

duro, não só por não ser já tempo de infân-

cia, em que são justas as ternuras, e conso-

lações ; mas sobre tudo para vos desenganar-

des de que as verdadeiras doçuras vem so-

mente de Deos, e não da parte dos homens;

e também para vos humilhardes na presença

do Senhor, reconhecendo as vossas infideli-

dades. Ora pois assentai comvosco que a ver-

dadeira virtude não está em gozar, mas em
obrar; e que mais se ganha em hum suspiro

frio, e regelado, mas com determinação sincera

-de querer somente a Deos, do que em gran-

des fervores. Lembrai-vos, filha, que no cami-

nho do Ceo humas vezes repousa o passa-

geiro, regalando-se com o orvalho, que está

eahindo do Ceo ; outras vezes he preciso cor-

rer montes, e brenhas temerosas para se re-

frescar com huma gota de agoa. Conformai-
vos em tudo com a vontade de Deos

;
porém

fazei muito por evitar defeitos, e reprimir pai-

xões, que eis-aqui no que consiste a virtude."

E por outra vez : "Bom he terdes essa confor-

midade com as disposições do nosso Deos . ,

.

TOM. i. F
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Que linda cousa lançar-se huma alma nos bra-
ços da amável providencia do seu Deos, certa
de que tudo o que acontece he para seu bem!
Crede, filha, que se náo move a folha de hu-
ma arvore sem determinação do Creador. "

Aquella palavra do Padre-nosso:—Seja feita

a vossa vontade assim na terra como no Ceo

—

he tào linda, e causa tanta consolação a quem
padece, que será magoa que a percais da bo-
ca, e do coração. . . Nào queiramos mais nada,
que o cumprimento da adorável vontade do
nosso Deos ; ou seja moléstia, ou saúde, tudo
havemos de receber com resignação, sem que-
rermos misturar em nada o nosso amor pró-
prio

: antes, a escolher, devemos preferir o
padecer; de que nos resultáo tào copiosos
bens para a eternidade; e o fazermo-nos seme-
lhantes ao nosso Divino Exemplar, que, se-
gundo Elle mesmo diz, desde a infância viveo
sempre opprimido de trabalhos, até pôr o sêi-
lo a todos sobre huma Cruz, lacerado todo o
seu Santíssimo Corpo, e esvaído em sangue
por nossa causa. O' filha, que motivo para
render corações de bárbaros, quanto mais das
suas Esposas!" Finalmente concluiremos este
assumpto com as palavras de outra Carta:
" Seja qual for a causa próxima dos nossos
trabalhos, sempre devemos receber tudo da
mào de Deos, que os envia para algum destes
três fins; ou para castigo, ou para prova, ou
para coroa: de qualquer sorte que for, deve-
mos humilhar-nos debaixo da sua mào, e bei-
jaifa com muito amor, como de Pai, que co-
nhece o que he útil aos seus filhos.

"

Como o remate do caminho da virtude

n. i
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he o amor de Deos, complemento da Divina
Lei; e para o adquirir conduz grandemente o
trato com Deos no retiro ; cada vez que o ze-

loso Director inculcava este , bem mostrava
quáo cheio estava o seu coração daquelle amor,
que logo trasbordava nas palavras. Em huma
das primeiras Cartas, que conservamos, es-

critas á mesma Religiosa, he bem para apro-
veitar o que se segue: " Cuide no que lhe im-
porta, que he ser fiel a Deos, e agradecer- lhe
os benetícios infinitos, que tem recebido da
sua mão: e se as conversas das creaturas a re-

trahem desta obrigação, fuja delias; reeolha-
se ao seu cantinho: ah! Que doçura para hu-
ma alma, que geme desterrada da sua querida
Pátria, sujeita ás misérias desta triste pere-
grinação, quando só por só com Deos ella lhe

pode dizer do mais intimo do seu coração : —

~

Meu Deos, e meu tudo! Que tenho eu que
desejar sobre a terra, ou ainda no Ceo

,
que

nào ache tudo isso em Vós, fonte inexhaurivel
de todo o bem? Que me podem dar as crea-
turas, que eu não encontre em meu Deos por
hum modo mais sublime incomparavelmente?
O' Senhor, se eu pergunto ás creaturas onde
acharei o meu descanço, a minha consolação;
todas me clamão com altos gritos:—Procura-a
fora de nós; nós não somos o teu Deos:—

O

Sol, a Lua, os astros, aterra, tudo me res-

ponde:—Busca fora de nós a tua felicidade.—
Porém o que eu não encontro nas creaturas,
eu o acho dentro do meu coração ; ahi está
o meu Deos mais intimamente presente do que
eu mesma; ahi tem gravado profundamente o
sello da sua Divindade; ahi faz chover perene

f2
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semente as snas graças; abi me falia já com1

a voz forte das ameças, já pela voz suavíssima
das promessas eternas. O' meu Deos ! Como
he infeliz aquelle, que deixa os thesouros in-

finitos
,
que tem encerrados em seu coração,

para ir mendigar das creaíuras huma alegria

momentânea, e passageira! Filhinha, busque»
mos a Deos, e busquemollo no retiro, e no si-

lencio, dentro de nós mesmos, e nos desen-
ganaremos pessoalmente que se ha felicidade

neste mundo he a que possuem aquellas al-

mas, que vivem só para Deos
,
que fallào de

Deos, e com Deos só,, que amão a Deos só,

e nada querem mais do que a Deos só. O' in-

comparável bemaventurança! " Em outra Car-
ta achamos escrito: "Não vos descuideis do
grande negocio, para que nascestes, e que voa
levou a essa Casa: vamos a isto com toda a
resolução. Eu quero que deis principio a for-

mar dentro de vós huma capei linha, huma cel-

linha bem forrada, aonde não penetre o ar im-
pestado do século, que ainda que ás vezes pa-
rece sereno, sempre leva comsigo contagio,

que debilita as forças da alma: nesta casinha
trareis sempre arvorado o Santo Crucifixo so-

bre o altar do vosso coração ; e de assento aos
seus pés fareis todas as vossas obras; e só fal-

tareis o necessário, e útil., e o que for de ca-

ridade; que só para este fim vos deo o Senhor
língua: e que gosto não terão os Anjos de ve-

rem que huma vil creatura, huma brutinha,

que nada sabe, nada pode, está no seu canti-

nho attenta só a ouvir as vozes do seu ter-

no, e amado Esposo, occupaudo-se em fazer

o que EUe lhe pede, que he o seu coração,,
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com huma constante, e perfeita entrega! " Errí

outra Carta, como arrebatado de repente do
amor de Deos, rompe nestas palavras: "Quem
me dera accender nesse coração a labareda do
amor de Deos para lhe queimar toda a palha

e terra, que ainda nelle existe! Oh Filha, que
fazemos? Que nos nâo entregamos de todo a

este Bem summo, que tanto merece o nosso
amor? Valha-me Deos! Hade-nos roubar o co-

ração qualquer objecto da terra, em que re-

luz alguma bondade; e o centro, o mar, o
abysmo immenso de toda a bondade nào ha-
de ser capaz de roubar todos os nossos affe-

ctos? Diremos, que o não amamos porque
o não vemos? Mas se nos consta, que alguém
nos ama, ainda que nunca lhe vissemos o ros-

to , já sentimos balanços na coração para a
amar; e o nosso Deos hade ser de inferior con-
dição ? Que he isto? A fé, e a razão não serão
mais poderosas em nossos espíritos do que a
simples noticia, que nos dão as creaturas?
Quem nos deo esta vida, e estes alentos?
Quem nos trouxe ao seio da Igreja, ao meia
de tantas luzes ? Quem nos arrancou da boca
de tantos precipicios , de que está juncado
todo o mundo, e nos trouxe para a Casa de
Deos, onde achamos todos os gastos feitos

para viver huma vida angélica? Quem nos está
preparando no Ceo hum premio, que os olhos
não virão, nem os ouvidos ouvirão, nem ja-
mais passou pelo entendimento do mortal se-

melhante felicidade? O' rilha! Que se este Ser
não prende todo o nosso amor, he necessário-
q,ue os nossos corações sejao mais duros que
aferro, Ora peça muito ao nosso Deos que

~
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me deixe penetrar bem a fundo esta considera-
ção, a qual só por si tem dado que fazer a to-

dos os Santos. Desgraçado de mim se conhe-
cendo tão claramente estas verdades, vivo como
se as não conhecesse! Filhinha, ajudemo-nos
mutuamente neste importantíssimo negocio :

trabalhemos com força em quanto não chega
anoute: fartemo-nos agora de servir ao nosso
Deos: se houvermos algum dia de o perder
de vista por nossa infelicidade, ao menos agora
em quanto temos abertas as portas dos Sacra-
mentos, corramos para Elle, e não nos apar-
temos da sua companhia: Elle diz, que assim
como a gallinha recolhe debaixo das azas os
seus filhinhos, assim Elle abre o seio da sua
misericórdia para nos receber: fujamos para
Elle, que só então ficaremos livres de todo o
susto. Pai, perdão! O 1

palavra dulcíssima,
que tens o segredo de enternecer o coração de
hum Deos irado

,
porque nãf> estás tu inscul-

pida nos corações de todos os mortaes ? Pai

,

rico Pai, perdão! A esta palavra o Senhor
deixa cahir das mãos o raio já preparado para
castigar, e pega do pobre filhinho, e o abraça
estreitamente comsigo, e se esquece de todas
as suas ingratidões. Perdoe estas loucuras , e
rogue a nosso Senhor, que me faça bem louco
do seu amor." Semelhante aífecto lhe dieta em
outra Carta o seguinte :

" Vamos , vamos de
pressa, que está o Senhor com a coroa na mão
para a pôr na cabeça dos victoriosos das pai-
xões, do mundo, e do Demónio : saltemos to-

dos os obstáculos, que atravessão o caminho

:

ao Ceo ... ao Ceo: pois sobre a terra não ha
nada, que farte o nosso coração ; e sempre an-

«*
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daremos mirrados, e famintos, em quanto bus-
carmos a nossa consolação nas creaturas. Ah!
Senão deixássemos entrar cá dentro mais, que
o nosso Deos , como andaríamos satisfeitos

!

Mas entra comtudo muita poeira, muita com-
placência da própria vontade, muitos vapores
corruptos deste Eu; por isso não gozamos da
felicidade dos Justos. Cuidemos nisto, filha,

cuidemos deveras, que he tempo &c." E se
o seu coração andava tão inflammado, que
chammas não lançaria em fallando de qualquer
dos Mysterios do Redemptor? Por occasião de
Natal diz: "Tenho gosto de vos dar as Boas-
Festas, e de vos estimular mais com este motivo
para vos entregardes inteiramente áquelle, que
por vosso amor quiz nascer em hum lugar tão
desabrigado: ah! Filha, que excesso de amor
de hum Deos! Quem o poderia comprefaender?
Só a Mãi puríssima, que tinha conhecimentos
tão altos da Divindade, he que se achou em
circumstancias de fazer idéa deste Mysterio

;

e assim mesmo de sentir no seu coração afFe-

ctos dignos, e proporcionados. Cá do fundo
da nossa miséria adoremos em humildade as
maravilhas do Omnipotente, e gastemos os
tristes dias desta miserável vida no feliz exer-
cício do amor."

~
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€A PITU LO VI.

Virtudes, que exercitou no estado de simples

Religioso,

P«osto que palavras taes, como as que te-

mos transcripto nos Capítulos precedentes, as-

saz indicão a solida virtude de quem as profe-

ria como da abundância do coração ; sendo

comtudo as obras o argumento mais decisivo

delias; passemos a referir algumas das poucas,

que se sabem do Senhor Fr. Caetano no estado

de simples Religioso; mas que são bastantes

para se fazer juizo da sua santa vida. E esta

mesma falta de noticia procede de huma vir-

tude sua, o amor da clausura, e do recolhi-

mento, sendo raríssima a vez que sahia do
Convento- em todo o tempo, que foi morador
no de Lisboa; não sendo visto mais que nos

ministérios sagrados.

Neste tempo , em que estava empregado
no exercício de Lente, o qual em Communi-
dades costuma dar pretexto para huma certa

exempção de algumas observancias religiosas;

sempre elle observou os votos de obediência,

e pobreza com o rigor de hum Corista. Cer-

to passo, que elle mesmo em familiar singe-

leza me communicou, dá boa prova daquella

observância de hum e outro voto. Sendo in-

mm
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stado em tempo de ferias pela sua família, a
ir passar alguns dias na sua companhia , ape-

zar de desejar satisfazer hum gosto tão racio-

navel, e de ser também útil á sua fraca saúde
huma tal diversão, hesitou em razão da peque-
na despeza da jornada; e não se resolveo a
fazella, senão depois de rogar ao Prelado da
Casa, que se julgava haver motivo bastante pa-

ra elle a dever fazer, o mandasse; porque com
O cumprimento da obediência iria tranquillo:

exacção tão rara em semelhantes eircumstan-*

cias
,
que não faltou quem delia mofasse.

,0 zelo pela salvação das almas também
senão pôde conter nas doutrinas, e exhorta-

ções, que incançavelmente distribuía assim de
palavra, como por escrito. Soube que a sua

Ordem tinha de mandar Operários fc*va«geIicos

para Angola: achava-se elle nos exercidos da
Cadeira, e do Púlpito, que juntos com as suas

qualidades pessoaes lhe conciliavão a estima-

ção de toda huma Cidade (1), por não dizer

(1) E6tabelecendç>-se era Évora o novo Collegio da
Ordem Terceira no Edifício , que lhe fora dado por
Sua Magestade, foi mandado o Senhor Fr. Caetano para

ler em huma das Cadeiras nos principios do auno de
1777: e logo começou a conciliaria estimação geral; pos-

to que elle interiormente mui pouco caso fizesse de to-

dos os applausos, como sinceramente o diz em Carta es-

crita neste tempo: "Ainda .que eu tenho tido huns ap-

plausos geraes nesta Cidade, e visitas das pessoas mais

qualificadas, vivo hum pouco triste, yendo-me só nesta

Babilónia, e revolvendo ria imaginação tanta espécie nova,

que vai apparecendo : cada vez me convenço mais da
falsidade do mundo, e de como são felizes os que vivem
longe destas perturbações. Onde estão as figuras, que até

agora fazião tão grande estampido sobre o theatro ? Vol-

tou-se a roda; e subirão os que andavão por baixo. (Ke

TOM. I. G
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êe toda liuma Provinda, sendo convidado de
diversas partes para o ouvirem pregar em Fes-
tividades: tinha relações com muitas pessoas,
aquém dirigia, e que fazem hum a certa pri-

zào: porém a tudo isto sobrepujou o fervoroso
desejo de ir propagar a Lei Evangélica no ce-
go Gentilismo. Não se entenda conitudo que
a suppliea, que entào fez, de ser hum dos no-
meados para aquella missão, fosse hum fervor
dos que com o tempo, ou com as difíiculdades
acalmão. Muito tempo havia que este pensa-
mento, e santo desejo lhe occupava o animo,
antes de se declarar. He provável, que delle
se deva entender o que lemos em buiria Carta:
sua escrita mais de dois annos antes (1): "Pe-
dirá (diz elle á Religiosa de Vianna) pelo es-
tado da igreja ; e também em algumas occa-
siões rogará ao Senhor, que me esclareça so-
bre hum ponto , em que vacillo r de grandes
consequências para a minha salvação." Quasi
ires annos e meio depois da daía desta Caria,
vemos que elle já havia communicado em par-
ticular esta sua empreza á mesma pessoa r a
quem pedia as orações; pois diz em outra Car-
ta escrita de Évora (2) :

" Não tendes que vos.

assustar do que vos disse * porque o meu es-
pirito ainda não se acha com forças para em-
prender huraa cousa tão grande por Deos ; ou

escrita a Carta em 11 de Março de 1777 principies dê
novo Reinado, e novo Ministério) Desenganemo-nos ; en-
costemo-nos somente ao pedestal robustíssimo, que não
pôde faltar: o mais tudo são canas frágeis, que se que*
fcrão ao mais leve sopro."

(1) He escrita em 28 de Fevereiro de 1775.
(2) Tem a data de 17 de Agosto de 1778.
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para o dizer melhor, na debilidade do meu
temperamento tenho o motivo mais poderoso

para me retrahir ;
pois sei que em todas as

cousas deve sempre preceder a prudência . .

.

mas sempre vos recommendo, que encommen-
deis o negocio a Deos

;
por quanto se soubes-

se que esta era a sua santíssima vontade,

proinptamente o faria : tomara eu que os meus
Prelados me mandarão; que então estava se-

guro da vontade de Deos." Aqui se vê quão

discreto era o seu zelo, e regulado sempre pe-

la humildade, e pela obediência.

Finalmente declarou-se ( 1 ) ; e seja elle

mesmo quem nos dê a conhecer o que passava

pelo seu animo a este respeito. Na primeira

Carta, que escreveo para Vianna estando ainda

em Évora esperando a resposta do seu Pre-

lado sobre a sua proposta, começando por

exhortar as duas Religiosas, que alli dirigia,

á conformidade , com que devião levar este

golpe, diz assim: "Escusado lie inquietar

;

pois a virtude consiste em conformar-nos com
as disposições do Ceo em tudo o que aconte-

ce .. . Tende paciência; pois bastantes pessoas

vos acompanhão no vosso sentimento: eu me
compadeço de todas ; mas espero em nosso

Senhor, que as não ha de desamparar ;
pois

he Pai amantíssimo. Implorai-o com repetidas

supplicas para que inspire aos meus Prelados

o que for mais conforme á sua santíssima von-

(1) A Carta escrita de Évora, depois de ter proposto

ao Prelado os seus desejos, e estando ainda esperando a

resposta, he datada de 24 de Outubro de 1778 : e em 10

de Novembro seguinte escreve já de Lisboa.

G2
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tade, eá minha e vossa salvação: só Elle sabe
que não pertendo mais que agradar-lhe, e que
a este fim unicamente encaminho todas as mi-
íihas dilligencias." E na Carta, que escreve
já de Lisboa: "Vejo o muito que lastimais a
minha perda: sei que ninguém tem mais moti-
vo de sentir esta falta; porém também podíeis*
já ter aprendido a desabusar-vos de todas as
cousas passageiras, e esperar só a vossa con-
solação do Senhor, de quem os Ministros não
são mais do que figuras, e instrumentos: basta
de sentimento: agora voltar a Deos, lançan-
do-vos toda inteira nos braços da sua amá-
vel Providencia; e succeda o que succeder.
Estimo que tenhais saúde para a empregar
ao serviço de quem volla dá: eu (graças a
Deos) vou gozando delia, (na Carta antece-
dente dizia ter estado de cama por effeito de
hum grande defluxo, a que era mui sujeito)
e experimentando já as misericórdias, que o
Senhor liberaliza aos que emprendem alguma
cousa difficil só pelo seu amor. Sim, filha,,
não se podem fazer pinturas mais feias dos
costumes daquellas Terras-, e dos outros pe-
rigos, a que nos vamos expor, como as que
tenho ouvido a pessoas, que por lá tem an-
dado: e com tudo isso he tão grande o gosto,
que tenho de partir para lá, que me afrlige
toda a demora. Bemdito seja Deos, que me
deo esta tão rica, prenda das suas misericor»
dias! Pedi, filha, pedi a Nosso Senhor o que
quizerdes; que eu vá, ou fique, isso está k
conta delle, em cujas mãos tenho posto todas
as minhas sortes, sem querer mais do que a
cumprimento da sua vontade: mas este dar
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sejo de adquirir almas, apezar de trabalhos,'

he a jóia, que mais estimo, e que me faz ro*

gar a todas as pessoas amigas, que se empec-

ilhem com o Senhor, para que me não prive

de tão grande bem. Eis-aqui o que vos peço
também a Vós: também ahi , filha, fechada

dentro da clausura, podeis concorrer para esta

obra admirável : lembrai-vos do que diz a Es-
critura; que quando Moysés levantava as máos
ao Ceo, e orava, o General vencia os Inimu
gos na campanha; e se as mãos lhe cahião;

logo os Inimigos eráo vencedores: imitai este

exemplo; para que eu possa vencer os Inimi-

gos infernaes, e arrancar-lhes das mãos algu-

mas almas: tende cuidado em orar, e gemer
incessantemente aos pés de Jesus Christo, e
estai certa* que no Ceo participaremos todos

do premio, que o Senhor tem promettido aos^

que sacrificão a sua vida pelos seus Irmãos.
Ainda não sei o tempo do embarque, nem
me tenho preparado; mas sempre firme como
huma rocha no meu desígnio: a Deos tenho
pedido (e o fazei Vós também) tjue não sendo
do seu agrado esta minha hida, a embarace;
pois bem pode : mas eu resistir á voeação

?

que sinto, por nenhum modo." Em outra Car-
ta escrita poucos dias depois, diz: "Estou
firme como huma rocha no meu desígnio; por-

que assento que o Senhor he que mo inspi-

rou; pois a ser cousa do demónio, com todo
o meu coração detesto os seus ardis, e rogo
ao Senhor que os desvaneça, que bem o pôde
fazer: pedi vós isto mesmo com eíficacia. Bem
sabe nosso Senhor, que neste projecto não
tenho diante dos olhos mais do que o seu ser~
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viço, e o fazer penitencia das minhas culpas.*
5

Que lição para quem arrebatado do desejo,
ou projecto de huma grande empreza espiri-

tual , não quer ceder a nenhuns obstáculos,
^em espreitar se serão oppostos por huma par-
ticular Providencia! Não podemos deixar de
transcrever o que achamos ainda a este respei-

to em outra Carta pouco posterior á prece-
dente: "Que linda cousa lançar-se huma al-

ma nos braços da amável Providencia do seu
Deos , certa de que tudo o que acontece he
para seu bem! Esta mesma resolução Elle foi

o que m'a deo; porque eu não tinha motivos
alguns humanos, que me obrigassem a deixar
o Reino, e sacrinear-me a huma vida penosa,
ainda que não seja mais do que os mezes de
viagem de mar, e os perigos do clima de An-
gola; tendo cá honra, e amor das gentes, e o
necessário para a minha subsistência: porém
como observo que Deos me chama áquelies
Paizes, abaixo a cabeça, e vou, ainda que seja

somente para fazer penitencia dos meus gran-
des peccados, e mostrar- vos, e ás outras pes-
soas, que dirijo, o pouco apreço, que se deve
fazer das estimações do mundo, e que ne-

nhum obstáculo deve ser bastante para em-
baraçar a creatura

,
quando Deos a chama a

hum caminho mais perfeito : queira Deos que
isto vos aproveite !

" E com effeito quanto
mais efficaz he para o aproveitamento hum
tal exemplo do que muitas doutrinas, e ex-

hortações dadas por hum Director, que no
teor da vida não corte pela sua commodida-
de?

Era a Carta ultimamente citada, de No-
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vembro de 1778: e em outra escrita em 16 de
Março do anno seguinte, diz: "Ainda nâo te-

mos a certeza do tempo do embarque : e por
isso já alguns dos meus companheiros vão des-

maiando com a tardança; porém eu sempre
firme como huma rocha, em esperar as deter-

minações do Senhor; porque estou certo, que
hade ser o .melhor para a sua gloria, e para
a minha salvação." £m 20 de Abril seguinte

escreve tendo já a certeza de o não deixar ir

o Prelado, instado de muitas pessoasv que lhe

representarão a falta, que fazia no Reino a
doutrina, e talentos do Senhor Fr. Caetano»
Ouçamos como elle mesmo o refere familiar, e

singelamente: "Vou a contar-vos o que tem
passado sobre a minha hida de Angola: Sexta
feira chegou hum Religioso á minha cella, di-

zendo-me:—Então nào sabe que loráo chama-
dos á Secretaria de Estado os Missionários
para se disporem para o embarque ?—Eu, que
ignorava tudo, fui procurar o Provincial a sa-

ber o motivo, porque nào era chamado: res-

pondeo-me, que nâo queria, que fosse, por
ter a Província necessidade de mim: formei
alguma queixa, por se me nâo dizer logo isto

ao principio, e escusava de ter feito alguns cin-

coenta mil réis de gasto depois que parti de
Évora , e com alguns preparos (quanto reluz
nisto a pobreza religiosa !) Disse-me que tives-

se paciência, e me conformasse com a vontade
de Deos : disse-me mais; que estava cançad©
de ouvir reparos, e falladelas do Povo a cerca
da minha hida. Soube que foi ter com o Se-
cretario de Estado, e lá lhe deo a desculpa 3

%ue lhe pareceo. Assim posso-vos dizer verda-

~
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efeiramente que não vou: Greio que Deos as-

^im o dispoz; pois sempre lhe pedia, que der
terminasse o que conhecia era melhor para sua
gloria ,. e para minha salvação

;
porque nunca

pertendi outra cousa; bem o sabe Elle. 'Náo
sou eu só o que fico: erào alguns quarenta e
tantos os que se tinhào oflferecido, e só por hora
vão 26. Agora não sei o que disporão de mim:
persuado^me, que até ao Capitulo, que he da-
qui a hUm anno, não sahirei de Lisboa: o que
-quizerern. Começaremos agora nova vida: per-

mitia o Senhor, que em tudo acerte com a sua
santíssima vontade: foi-se meio anno, e mais,
«m revolver ideas novas, qué nunca tinhão pas-
sado pela minha imaginação : destas parecidas
irregularidades se compõe a vida dos fracos, e
ignorantes mortaes em quanto pizão a terra:

mas nada he novo a quem lê as Escripturas, e
as Historias: por estas regras tortas á nossa
vista costuma muitas vezes o Senhor escrever

direito,, cumprindo-se sempre o desígnio,
;que

tem formado sobre as suas creaturas: no dia do
Juízo se manifestarão claramente os caminhos
investigáveis da Divina Sab.edoria. Ao menos
sempre me fica o desejo de acompanhar aquel-

les Obreiros Evangélicos; e se perdi esta oc-

rcasião de soífrer trabalhos pela gloria de Deos,
por não ser capaz disso , fica-me ao menos o
merecimento da intenção , e do desejo. Pedi
vós ao Senhor, que conserve em minha alma,

«e ateie mais e mais esta pequenina faisca do
amor dos meus próximos; para que, ficando cá,

lhe faça algum serviço agradável a seus Divi-

nos olhos."

JNao tardou muito o verificar-se neste caso
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quanto escrevia direito a Providencia peias

reoras, na apparencia tortas, de lhe embaraçar

a missão como simples Religioso, reservando-

o para outra, em que fosse com caracter, e

poderes de fazer muito maior proveito. Conti-

nuou entretanto em Lisboa nos exercícios de

confessar, pregar, e dirigir almas , apezar de

frequentes indisposições na saúde. Chegou o

tempo do Capitulo nos princípios de Abril do

anno seguinte S780: pois a 4 do dito mez es-

crevia para o Mosteiro de Vianna a respeito

do seu destino o seguinte :
" Temos sabbado o

nosso Capitulo: quero que desde que receber-

des esta (escreve em commum a duas Religio-

sas) até Domingo , ou segunda feira vos em-

penheis com nosso Senhor para que disponha

de mim o que for melhor para gloria sua , e

salvação das almas : falla-se em que me man-

dão para Évora, ou Coimbra : eu náo quero

mais do que acertar com a vontade do Senhor,

supposto que será grande violência para minha

alma ver-me constrangido a ir para Coimbra:-

porétn em fim as minhas sortes estào nas mãos

do Senhor." (Que exemplo, especialmente pa-

ra os Religiosos constituídos na graduação,

em que elle se achava!) Falia depois em mo-

léstia, que o obrigara a estar de cama huma se-

mana; a que se seguia o trabalho do Sermão de

Capitulo; e continua: "Assim vamos passando

por este mar tormentoso, opprimidos sempre

de tribulações, e de misérias, até chegarmos

ao feliz porto: oh! E quando será? E se tere-

mos a ventura de lá nos vermos , e gozarmos

em Deos, sem temor de nos perdermos mais

de vista?"

tom. i. h
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Foi com efíeito mandado para o Col-
legio de Évora ler Theologia : e por varias
Cartas suas (1) vemos, que no decurso deste
anno, e nos dois seguintes continuou o exer-
cido da Cadeira, e presidência dos Actos,
não se poupando ao mesmo tempo aos traba-
lhos do Confessionário, e Púlpito, sendo para
este frequentemente rogado mio só na Cidade,
mas em outras terras da Província, em qual-
quer intervalJo do exercício da Cadeira. Era
o abrazado zelo da salvação das almas quem
lhe não consentia o negar-se jamais a estes

(1) Antes de 19 de Abril (como se vê de buma Car-
ta desta data) no anno de 178O havia no espaço de oito
dias presidido a três Actos; e nelía diz que ainda tinha
de presidir a dois. Em Carta de 19 de Novembro de
1781 vemos mais huma prova do seu zelo pelo bem das
almas, aproveitando todos os meios, a qjue podia che-ar.
"Costumo (diz elle) algumas vezes ir á Escola ouvir o*
Meninos, quê são alguns 150; matão-me porque lhes dè
eousinhas: se tiverdes devoção, e tempo, {iodeis fazer al-
guns Breves, ou cousas semelhantes de pouco valor, e
mandar-m'as; pois serve isto para os estimular a apren-
derem a doutrina, e tomarem indinação á piedade." Em
Carta de 12 de Fevereiro de 1782, vemos que tinha de
presidir proximamente a dois Actos. Em Carta de 22 de
Março seguinte diz, que estava rogado para ir pregar
a Beja na Festa do Sacramento; e que pregava em Évora
no Mosteiro de Santa Clara o Sermão da Soledade. Em
Carta de 23 de Abril do mesmo anno, diz que havia pre-
sidido a- hum Acto; e defere á rogativa, que lhe fazião
para ir pregar na Festa de S. Jeronymo á Igreja do Mos-
teiro de Yianna. E em Carta de 15 de Junho lemos as
palavras seguintes: " Fui para S. Bento, onde me demo-
tfèi todos estes dias; e já se sabe que lá pouco era o tem-
po para fallar; que entrava no Confessionário logo depois
de Missa até depois do meio dia, e das três da tarde até
á noite: venho mortificadissimo , e com cartas diversas,,
que tenho de escrever, e Sermões para pregar, &c.
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ministérios ;
pois que o seu particular attracti-

vo era a vida recolhida com Christo em Deos.

Em Carta de 8 de Janeiro de 1782 diz elle:

"Ora se ainda neste mundo eu me verei no

cantinho da minha cella, cuidando só de mim?
Nosso Senhor permitta, que eu náo perca tudo

com a minha pouca virtude." Por este tempo

lhe foi conferida a graduação, que costumao

dar aos Mestres depois de certo tempo de lei-

tura; mas querendo continuar a aproveitallo

no exercício dos seus talentos: "Assim he

(diz elíe em Carta de 4 de Fevereiro seguinte)

que eu estou jubilado; mas com a obrigação

de continuar a Cadeira até ao tempo ,
que a

Providencia quizer. Tudo isso he bagatella,

de que eu nâo faço caso; por isso o nào tinha

dito." Náo tardoi/muito o ver-se o termo deste

tempo, em que a Providencia quiz que elle

continuasse aquelle exercício, como passamos

a referir.

h 2
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LIVRO IL

CAPITULO I.

He nomeado Bispo do Pará: com que espírito,
e idêas acceita a nomeação.

>uando o Mestre Fr. Caetano se achava oc*
cupado nos trabalhos santos, que acabamos
de referir, lhe chega a Évora em 2 de Agosto
de 1782 o Aviso da Nomeação, que Sua Ma-
gestade fizera delle para Bispo do Pará. Qual
seria o efíeito, que esta nova faria em quem
só suspirava por se ver no cantinho da sua
cella, e a quem se fazia táo pezada a distrac-
ção, que traz comsigo o trato das creaturas f

e que com verdadeira humildade confiava tào
pouco de si? Bem o expressa elle na sua pri-
meira Pastoral ao Povo do Pará: mas como
neste género de escritos se costumào ver se-
melhantes expressões, ainda em quem nào tem
correspondido a eílas com o seu caracter, e
teor de vida ; he preciso que se veja como
elle patentêa o seu animo nos escritos fami-
liares, em que fallava com toda a abertura, e
sem pensar, que jamais sahiria das pessoa»,
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com quem a tinha. A mim me referio elíe, que
foi tal a turva çào, em que ficou ao receber o

Aviso, que o mesmo Correio, a quem dera nos

olhos , lhe dissera
,
que com mais vagar iria

buscar a resposta, quando todo o empenho
de semelhantes he a brevidade: e que lem-

brando-se de consultar hum Ecclesiastico de
bom conselho, e que por larga experiência co-

uhecia a Diocese do Pará, e gastando este o

dilatado tempo que lhe faliou em o persuadir a

que acceitasse, sahira desta conferencia com a

resolução contraria: recorreo então aonde sem-
pre o espirito religioso o conduzia em suas du-
vidas; éxpoz ao Prelado da Casa a sua con-

sternação; e este o capacitou, de que devia

assentir, ponderando-lhe que não havendo meio
algum, ou razão humana, que se visse poder
ter concorrido para esta eleição, se devia to-

mar por vocação de Deos. E na verdade tào

longe estava o Mestre Fr. Caetano de ter dado
occasiào a ser lembrado para Bispo, que assim

como no tempo, que viveo em Lisboa, a rarís-

sima pessoa communicava (como já dissemos)

assim de Évora , onde residia havia mais de
dois annos, tinha a mesma escacez em corres-

pondências para Lisboa.

Além deste argumento de ser a sua eleição

obra da Providencia, nâo podia deixar de lhe

Jembrar outro
,
qual era o ser chamado para

Diocese, em que pudesse empregar ua reduc-
çào da Gentilidade a vocação, que sempre ti-

vera para semelhante missão, e com meios tanto

mais poderosos, e extensos, do que podia em-
pregar em estado de simples Sacerdote, como
emprendêra, e fora desviado pela mesma Provi-



i i

m
dencia, que o destinava para Bispo. Mas ou-

ça mollo a elle mesmo a este respeito. Em Car-

ta escrita pouco depois da sua Nomeação (em
27 de Agosto) remettendo á sua Dirigida de
Vianna outra Carta, que recebera de Angola,
diz : Ahi vos remetto essa Carta do meu com-
panheiro, que foi para Angola; recebi-a ha
poucos dias: mando-a para que vós, e as mais
Religiosas á vista de tanta lastima vos estimu-

leis a encommendar a Deos aquelles Povos bár-

baros, que sendo, como nós, resgatados com
o precioso sangue de Jesus Christo, vivem en-

terrados em tão espessas trevas, longe da luz

da verdade. O' filhinha, que coração de pedra
se nào enternecerá com huma tão triste narra-

ção ? Eu vos confesso, que se por huma parte

estremeço á vista do ministério Episcopal, pela

outra gosto que a nomeação fosse para os Es-
tados do Ultramar, onde ha tanta cegueira, a
âin de conduzir para Jesus Christo alguns da-
quelles pobrezinhos; e vou muito confiado,

depois dos soccorros da Graça, nas orações

das almas, que dirigia^ que se hade fazer al-

guma cousa."

Em Carta pouco posterior á antecedente
(de 9 de Setembro) lemos as seguintes pala-

vras :
" Pobre de mim , que degradado para

sempre do doce retiro da minha cella, me vejo

constrangido a unir tantas cousas oppostas

,

quero dizer, a devoção interior, sem a qual
hum Bispo he navio sem piloto, nem leme,
e a confusão dos negócios; que só o recordai-

los me perturba, quanto mais o experimentai-

los ! Eu estou persuadido, que o Senhor me
ífuiz dar em vós hum Moysés, para no monte
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da Clausura estardes sempre com as màos le-

vantadas ao Ceo, para que eu como Josué no

campo em guerra com os innumeraveis inimi-

gos possa triunfar. . . . Pelo que tem passado

por mim em toda a minha vida conheço, que
I)eos me chama a terras distantes para conduzir

almas ao seu rebanho. Vós deveis empenhar-
vos cá do vosso cantinho com nosso Senhor,

para que dê á minha boca voz de trovão, que
abale aqnelles corações endurecidos, e me sus-

tente sobre a borda de tantos precipícios, para

que nào resvale em algum delies; e quando
vou livrar de eterna calamidade as almas dos

outros, nào aconteça cahir nella. Tenho medo
de mim , e tremo de que as minhas infideli-

dades sejào occasiào de que Deos me desam-
pare: he verdade que Elíe foi sempre o que
me chamou para este emprego; e por isso me
hadc ajudar, pois he fidelíssimo, e nunca põe
obrigações, que nào dê também com que se

desempenhem : porém quem nào hade aterrar-

se depois de ver que EUe chamou a Judas
para o Apostolado, e a Saul para o throno
de Israel, e depois os rejeitou, e desamparou
por causa das suas infidelidades? Oh! Como
sào abysmos insondáveis os seus Juízos! O A-
postolo das Gentes tendo tantos penhores da
Divina Bondade, ainda assim temia ser do nu-
mero dos réprobos; e ensinando aos outros nào
acontecesse perder-se eíle por fim : e que hei

de eu dizer, pobríssimo de todas as virtudes,

e cheio de tantas iniquidades, mettido em hum
pego sem fundo de cuidados, e obrigações?
Eu, que me nào tenho sabido dirigir a imm >

©brigado a ensinar, e dirigir milhares de ai-

~
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mas? Que hei de dizer, senão clamar conti-*

nuamente: — Senhor, tende misericórdia de
mim!— Ora pois, minha filha, já sabeis, que
o motivo, por que estou desabafando comvosco
os sentimentos da minha alma, não he outro

senão o de imprimir fundamente em vosso co-

ração a caridade, que deveis ter com o triste

Bispo do Pará : lembre-vos este nome repeti-

das vezes, e particularmente naquelles mo-
mentos felizes, em que tendes no peito o vosso

Deos ; entào misturando o meu coração im-

puro com o daquella Yictima Sacrosanta, of-

ferecei-o aos olhos da Beatíssima Trindade

;

para que abrazado nas chammas da Divina

Caridade não ame, não deseje, nem respire

mais do que a gloria do Senhor, e a salvação

das almas." Não pude resistir ao gosto de trans-

crever este artigo da Carta por inteiro , em
que se vê a humildade, a ingenuidade, as so-

lidas idéas, e espirito pastoral retratadas com
tão vivas cores. Não apparece menos a sua

verdadeira humildade
,

quando ás palavras

ajunta factos: em huraa Carta, fallando no de-

sejo
,
que tinha, de levar para Provisor certo

Ecclesiastico, de que fazia conceito, diz: "Te-

mo-me muito da minha fraqueza, e ignorância;

e só com taes ilhargas he que espero fazer al-

guma cousa, que agrade ao Senhor."

Não são também para perder alguns pas-

sos de outrasCartas ao mesmo propósito. Em
li uma de 21 de Janeiro de 1783: depois de
dizer que erão chegadas as Bulias da Confir-

mação, e que brevemente se sagraria, accres-

centa : "Aqui estou já com o pezo ás costas :

até agora huma pobre alminha me custava
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tanto a livrar dos perigos que a cercão, para

a entregar ao meu Creador, que heide fazer

daqui em diante, tendo de lhe dar conta de

hum tâo grande numero delias? Jesus! Que
me vejo affogado em huma tâo amargosa, e

triste reflexão/' Em outra de 28 do mesmo
mez: "Domingo, Dia da Purificação de nos-

sa Senhora me sagro: com bem desgosto fa-

ço isto tâo apressadamente, sem tempo de fa-

zer os meus exercícios com aquelle descanço,

que desejava; porém o Bispo de Pekim, com
quem me sagro, tem motivo de se apressar ; e

assim apenas me ficão hum par de dias livres

para fazer alguma cousa, e isso ainda pertui»

badamente com mil inquietações; que na ver-

dade vejo a minha cabeça por tal modo, que
tenho dito algumas vezes com bem anciã de
dentro d'alma :— Ainda bem que hade acabar

tudo isto com a morte.—Louvado seja o Se-

nhor! Para que estava guardado hum pobre

Fradinho, que nào suspirava senão pelo canto

da sua cella! Porém ao menos consola-me a
lembrança de ser obra toda do Senhor, em
quem confio. Rogo-vos muito muito, que vos

empenheis com o nosso Deos nestes dias, e

particularmente no Domingo, para que me
ajude a fazer este acto com a maior limpeza, e

fervor do coração, de maneira que fique dalli

em diante hum seu verdadeiro Ungido, isto he,

semelhante a Elle em toda a forma, sem amor,
nem desejos, senão de angmentar a sua gloria

morrendo, se for preciso, pelos seus interes-

ses." Em outra de 4 de Fevereiro seguinte:

"Em fim estou com a carga toda aos hombros;
eís-me aqui responsável a Deos da felicidade,

tom. i. i
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ou desgraça eterna de quasi immensas almas,
Confesso-vos, que me chegou ao fundo do co-
ração a ceremonia de Domingo: elJa fez cho-
rar a muitas pessoas; e que impressão não de-
via fazer em mim? Bemdito seja Deos, que
por meio de tantos lances, e revoluções, que
tem enchido 4*2 annos da minha vida, me fez

aportar a huma situação tão critica, e tão dif-

ficil, onde ou heide ser santo, ou o mais des-
graçado de todos os humanos. Se em todo o
tempo vos mereci huma pouca de caridade,
daqui para diante deve esta ser maior por ou-
tro novo motivo, que he de terdes hum Pai
espiritual Bispo, quero dizer, hum objecto o
mais digno de compaixão, e de lastima." To-
das as reílexóes que aqui fizéssemos, só ser-

virião de estancar, ou enfraquecer as impres-
sões, que se sentem ao ler tão bellas palavras
indicativas de tão solidas virtudes.

CAPITULO II.

Dilligencias
,
que começa afazer, ainda antes

de sahir de Lisboa, a favor do bem espiri-

tual da sua Diocese.

zelo, e o cabal conhecimento das obriga-

ções do Episcopado, que respirão todas as
palavras, que ficão escritas, do novo Prelado,
não lhe podião consentir o estar ocioso , sem
começar a lançar sementes dos fructos, que
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devia colher a Diocese do Pará. Nisto conver-

tia os cuidados, que outros pòem em preparos

temporaes de commodidade, e de fausto, que

elle detestava de maneira, que repellia constan-

temente todos os conselhos, que a este respei-

to lhe davào com os costumados pretextos de

decência, ou de estilo, já pessoas da corpora-

ção, já de fora (i); e tão despido da jactam ia,

que muitas vezes se introduz na mesma pobre-

za, que lhe ouvi dizer francamente, que aquel-

la falta de trem lhe nào custava
;
pois que es-

tava costumado a ser Frade pobre.

Escrevendo já depois de sagrado ,
ao

Commendador Miguel da Gama, residente em

Roma, lhe diz: "Dou graças a Deos, por me
conceder hum Agente nessa Cúria com as bel-

las qualidades, que ornão a pessoa de V. S.

,

que sei me hade inspirar, e conseguir do San-

to Padre todas as graças necessárias para o

bem espiritual das ovelhas, que o Senhor tem

confiado ao meu zelo. As que por hora me
occorem V. S. deva solicitar em meu nome,

sâo 1.° Algumas Indulgências para todos os

(l) Não são indignos de passar á Historia, e ao co-

nhecimento da posteridade alguns factos mais familiares;

por isso que dão mais a conhecer o animo de quem os

pratica. Achando-me hum dia na sua ceHa, quando se

tratava do seu preparo , lhe ouvi estar encommendando
humas fivelas de aço; e dizendo-se-lhe que havia humas de

250 réis, replicou—se não se acharião de 120 réis ?—e que
quanto a mêas, não querendo acceitar algumas de seda,

que lhe davão, as mandara fazer de linha crua para de-

pois as mandar tingir; dizendo isto apezar da censura, e

enfado de certo Religioso, que estando presente, lhe re-

provava semelhante escacez , allegando-lhe exemplos do
contrario.

I 2

'
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Fieis do Pará, que concorrerem aos Sermões,
Cathècismos, Divinos Officios, Procissões pu-
blicas, particularmente quando eu mesmo for

o Ministro destes actos de Religião: quero di-

zer, a mesma graça, que o Santo Padre Gre-
gório Xííl. conccdeo aos Fieis de Milão no
anuo de 1580 a instancia de S. Carlos Borro-
meo. 2.° Algumas Indulgências para todos os
Fieis, que a certo toque dos sinos da Cathe-
dral, e das outras Parochias do Bispado, não
podeodo concorrer á igreja , mesmo em suas
Casas, recolhidos a algum lugar separado, ou
ainda trabalhando em seus Officios, tenhão al-

gum tempo de oração; conforme também con-
cedeo o mesmo Pontífice aos Fieis de Milão
no anno de 1578. Alem disto como a minha
Diocese he de huma extensão prodigiosa, e
me seja imposivel visitar todas as Igrejas delia;

de maneira, que ha muitas ovelhas, que ainda
não virão, nem verão jamais a face do seu Pas-
tor, julgo estarmos nas circumstancias de pe-
dir ao Santo Padre faculdade, para que os
dois Vigários Geraes das igrejas do Rio-negro,
e das Minas de S. Félix (Lugares remotíssimos
da Cidade do Pará) possào administrar o Sa-
cramento da Chrisma; segundo he concedido
a alguns Bispados do Ultramar, e o tem sido
ao meu Antecessor."

Escrevendo ao Vigário Capitular do Pará;
depois de civis, mas sinceras expressões, lhe

diz: "Sim, meu R. P. e Amigo, V. m. hade ser

o meu Cirenéo , ajudando-me a levar ao Cal-
vário esta Cruz pezadissima: para o que cuido
em lançar os alicerces ao magestoso edifício,

que oceupa todas as minhas idéas, qual he
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procurarmos a essa Igreja hum Clero exem*

piar, e instruído: os conhecimentos da Anti-

guidade, e da conducta luminosa dos Santos

Bispos, de que considero adornado o seu espi-

rito , lhe facilitarão os meios aptos para este

feliz ensaio. Estou persuadido, que he muito

menor infidelidade para a Igreja a falta de Sa-

cerdotes, do que ter hum grande numero del-

les ignorantes , e escandalosos. Julgue V. rm

daqui quaes devem ser af minhas intenções

sobre a recepção de novos Ministros , e sobre

a cultura, e perfeição dos antigos . . . . Como
o Seminário he o meio mais conveniente para

a educação do Clero, a este alvo dirijo todas

as minhas Representações, e desvelos."

Em outra Carta escrita ao Arcediago da*

quella Cathedral se continua a ver como nada

escapava á attenção do sábio, e vigilante Pre-

lado: passados os primeiros cumprimentos as-

saz delicados, continua: "Queira o Senhor

pela sua misericórdia inspirar as mesmas in-

tenções aos outros Operários, afugentando pa-

ra longe dessa Cathedral todo o espirito de in-

triga, de dissençào, e discórdia. Bem quizera

eu fazer reviver a magnificência externa dessa

Igreja: alguns passos tenho dado para conse-

guir de Sua Magestade huma plena promoção

de todos os Benefícios vagos
;
porém acho nis-

to aiffi<.uldade; veremos se se pode vencer:

quando não, contentar-me-hei com promover

o espleudor, e magnificência interna da mesma
Igreja, que he sem controvérsia objecto mais

digno de occupar os desejos de hum Prelado.

Nunca a Igreja foi mais bella, e formosa aos

olhos do Ceo , do que aos primeiros dois se<*

1
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culos do Christianismo : porém observo, que
nunca foi mais pobre, e desprezível á vista da
prudência da carne. Deos quer ser adorado
dos seus servos em espirito, e verdade ; cora-
ções humildes, e puros formão o objecto das
suas mais amáveis complacências; e a pom-
pa do culto exterior só tem merecimento a
seus olhos era quanto he degráo, por onde a
nossa fraqueza sobe a Elle,"

Com effeito ^nios duas Representações
sobre estes importantes objectos, feitas a Sua
Magestade antes de sahir de Lisboa. Come-
ça a primeira: "O Bispo do Pará, instado das
obrigações formidáveis do Pastoral Officio, que
lhe está confiado, não se pode escusar de pôr
na Real presença de Vossa Magestade algu-
mas necessidades urgentes, e importantíssimas
daquella Igreja, a que só Vossa Magestade
pode remediar, como elle espera, fiado na Real
palavra, com que Vossa Magestade foi servida
animallo a primeira vez que teve a honra de
lhe beijar amào(l); palavra nascida da sua
Augusta Piedade, que nào hade poder negar
humas fáceis providencias, de que aliás está
pendente o ganho, ou perda eterna de immen-
sas almas &c." A primeira providencia, que
requer , he a precisa para tornar possiveis as

(l) S. Ex. a me disse, que a primeira vez que beijara
a mão á Rainha, ponderando-lhe, que Sua Magestade fi-

cava responsável diante de Deos da administração, para
que o havia nomeado, Sua Magestade mostrando a com-
moção, que tal intimação fazia na sna delicada consciên-
cia, lhe segurou, que o havia ajudar em tudo o que delia
dependesse. A esta palavra se refere S. Ex. a na Repre»
senta ção.
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indispensáveis Visitas da extensíssima Diocese,

mandando assistir com a côngrua sustentação

aos índios, que marêão as Canoas; não sup~

prindo ainda bem para a terça parte do tem-

po, que devia levar a visita em cada anno, a

porção, que antigamente se lhes havia taxado,

e que, com a subida do preço dos géneros, es-

tava ao presente mui longe de ser sufíiciente

:

" devendo o Bispo (diz elle) detestar a rece-

pção de quaesquer espórtulas introduzidas por

hum uso escandaloso, e contrario ao espirito,

e ás Leis da igreja." E ponderando logo, que
baldado seria todo o trabalho das Visitas Epis-

copaes, senão houvesse "Párocos cheios de

zelo, e de luzes (são palavras suas) que facão

observar as disposições deixadas pelo Bispo:"

e que o maior impedimento para os haver de

taes qualidades, erão as tenuíssimas côngruas,

que os punhão na precisão de recorrer a extor-

sões, que "escandalizando os Fieis, os indis-

põe para sentirem impressão com a doutrina,

que ouvirem da boca do mesmo, que lha con-

tradiz com o exemplo:" requer por tanto o

augmento das côngruas dos Párocos. A se-

gunda graça, que supplica, he o augmento do
fundo do Seminário Episcopal , cuja impor-
tância pondera com a sua sabia discrição, e

que áquella importância não correspondia o

estado actual do Seminário, em que não havia

mais Cadeira, que huma de Latim, outra de
Canto da Igreja. "Mas (diz elle) como isto

apenas são huns rudimentos, em que não ha
parte alguma de sciencia Ecclesiastica, para a

qual erão indispensáveis ao menos duas Cadei-

ras mais, huma de Filosofia raciona], outra de

I
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Theologia; e além disto para que do Seminar
rio se tire o útil fim, para que he estabelecido,
deve ter meios para sustentar maior numero
daquelles, que os nào tem próprios ; sendo la-

mentável, que se percao sujeitos das melhores
disposições para o serviço da igreja só por nào
ajuntarem aos dotes da natureza os acciden-
taes bens da fortuna." Propõe ao mesmo teuir
po os meios de augmentar as rendas do Semi-
nário, como consta da segunda Representação,
íjue começa assim :

" Penetrado dos mais vi-

vos sentimentos de respeito , e de confiança

,

não teme repetir as suas humildes supplicas
na presença de Vossa Magestade o Bispo do
Pará, como Pastor de huma avultada porção
do Rebanho de Jesus Christo, de que tem de
dar estreita conta no Tribunal divino ; e crê
elíe que se fará reo de hum juizo pezadissimo,
se por negligencia, ou pusiSanimidade omittir
quaesquer recursos, que possão influir na fe^

licidade eterna das suas ovelhas &c. Propõe
por tanto, que para o preciso fundo do Semi-
nário já havia apontado alguns fáceis arbítrios,

como v.g. a suppressão de alguns Canonicatos,
ou Capelanias da Sé; os avanços da Fabrica;
a pensão em alguns Benefícios pingues; e ul-

timamente o espolio do seu Antecessor; "de
cujo direito (sào palavras suas) cedo volunta-
riamente, querendo-se fazer huma tão útil ap-
plicaçào deste dinheiro. " Repete a supplica
para o accrescentamento da côngrua dos ín-
dios necessários para a viagem das Visitas; as-

sim como a dos Párocos; e a da Cadeira de
Moral da Cathedral, a qual pela tenuidade da
côngrua não achava facilmente quem a qui-
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zesse occupar. Representa outros!, que es-

tando os Bispos do Pará prohibidos de con-

sultar a Sua Magestade outros Benefícios, que

não sejáo os vagos.no tempo da sua adminis-

tração, em pouco tempo se acharia aquella

Igreja sem os Ministros necessários para o seu

Culto, cuja falta era já sensível: roga pois a

Sua Magestade queira promover os sujeitos

propostos em segundo lugar nos Benefícios,

que então se achavão vagos; ou lhe dê a fa-

culdade para que em chegando á sua igreja

proponha geralmente em todos os vagos assim

antigos, como modernos.

CAPITtLO III.

Sahida de Lisboa: viagem: chegada ao Pará;
os seus primeiros passos dirigidos a ioda a

extensão, e multiplicidade das obri-

gações Pastoraes.

Jr inalmente nos fins de Agosto sahio da
barra de Lisboa. O successo da viagem elle

mesmo o descreve em poucas regras na Carta,

que escreveo ao Ministro d'Estado da Repar-
tição, logo que chegou ao Pará. "Já na barra

de Lisboa (diz elle) quiz dar parte a V. Ex.a

da felicidade da nossa sahida
;
porém o enjoo

m\) não permittio : em fim proseguimos a na-

vegação 15 dias sempre com vento prospero

;

TOM. i. k
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de maneira que á terceira sangradura chega*
mos a avistar a Ilha de Porto-Santo: porém
náo continuou assim; porque desde 11 até 5
gráos tivemos huma calma podre, e esía inter-

rompida com alguns tufões furiosíssimos, sem-
pre em afta noite, acompanhados de escurida-
de, e grossa chuva, e entre estes hum mais
perigoso em a noite de 20 de Setembro, para
27, que chegou a fazer algum estrago nas ve-
ias. Depois do 5.° gráo tornou a favorecer-nos
o tempo; o efual nunca mais nos desamparou
até ao porto desta Cidade, com tào bom sue*
cesso nos mesmos baixos, que das Salinas até
aqui nào gastámos mais de 48 horas/' (1)

O dia 20 de Outubro foi o em que chegou
ao porto da Cidade de Belém do Grà-Pará; e
no seguinte desembarcou : fez a sua entrada
pública , na forma do Ceremou ia] , e temou
posse do Bispado. He incrível como apezar do
quebrantamento causado por tào longa e traba-
lhosa viagem, ao segundo dia da chegada, já
havia tomado hum conhecimento individual do
estado material, e formal do Seminário, e dado
as competentes providencias para o sen melho-
ramento, como se vê de huma Carta escrita ao
Ministro d'£stado (2). Na segunda Carta, que
lhe escreve; depois de delicados, mas since-
ros cumprimentos, diz: "Vou fazer a V. Ex. a

huma suecinta relação dos primeiros passos,
que tenho dado na carreira do meu laborioso,

0) Segue-se a abonação, que dá de António José
Monteiro, como excellente Official de Marinha.

(!) Reservamos esta exposição para o Capitulo, em
que juntarmos tudo o que toca ao Seminário.
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e critico ministério . . . Entre as instrucções,

que mereci ou? ir da boca de V. Ex.a
,
guardei

bem dentro da minha alma esta, para me ser-

vir de luz:—Que todo o homem, que entra a

governar hnm Povo, no primeiro anno só deve

examinar, e fazer as suas justas reflexões so-

bre o estado das cousas:— en me tenho pois

ajustado inteiramente a este saudável aviso.

Entrei no Pará, e desde então até agora tenho

procurado os meios possíveis de me instruir do

génio dos Povos, dos seus costumes, e desor-

dens mais communs: vi que a ignorância, e a

ociosidade, origens venenosas dos maiores ma-

les em toda a parte, aqui, favorecidas talvez

da ardeucia do clima, erào as que causaváo os

mais terríveis estragos, &c."

Mas como o seu discreto zelo lhe fazia ver

as modificações, que esta regra admiítia, náo

tardaudo em providenciar as cousas, que i li-

stão, e que á primeira vista saltão aos olhos,

náo tardou em publicar huma Pastoral a fim

ée que os Pais de famílias mandem os seus

Domésticos á doutrina (1), a qual começa por

estas palavras: "Filhos amantíssimos, ainda

que depois da primeira Instrucçáo Pastoral

,

que vos dirigimos na entrada do nosso Mini-

stério, tínhamos assentado guardar silencio,

por algum tempo, contentando-nos de obser-

var nesse intervallo a Índole, e condição das

vossas almas, a qualidade, e numero das suas

enfermidades, assim como dos remédios, que
lhes sào mais convenientes: comtudo não sof-

(I) Tem esta Pastoral a data de 13 de Novembro,
vinte « três dias. depois do seu desembarque.

K 2
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fre o zelo ardente, que nos abraza pela vossa
salvação tão longas, e peniveis esperas : pois
que sem ainda termos tomado o pulso a mui-
tos dos nossos Filhos, ao primeiro golpe de
-vista observámos que o seu coração se acha
ferido da mais perigosa , e funesta cegueira

;

cegueira, que não só os põe em hum perigo
evidentissimo de se perderem infelizmente por
toda a eternidade, mas também de envolverem
na mesma desgraça a tantos miseráveis, que
estão confiados á sua direcção, &c."

Continua a Carta ao Ministro d'Estado:
"Pareceo-me, que a primeira tentativa para
estancar estas origens deveria ser introduzir-
me nos corações, e fazer-me amável; depois
applicar-me todo á instrucção publica assim
do Clero, como do Povo: eis-aqui o que te-
nho feito; o que vou continuando a fazer; e
do que tenho já bem fundadas esperanças que
heide ver fructos copiosos em pouco tempo.
Roubo-me quanto posso para acudir á pobre-
za

, e como, não tenho trastes de prata mais
do que o relógio, nem sedas, nem outro gasto
fora do precisíssimo da minha pequena famí-
lia; chega-me o que tenho para consolar a
muitos miseráveis. Visito os pobres enfermos,
e os socorro com a esmola espiritual, e tem-
poral : chamo á minha presença aquelles, que
sei andão afastados do recto caminho , e com
ternura <3e Pai lhes pondero o estado lamentá-
vel da sua alma, e lhes dou os avisos, que
Deos me inspira. Com a mesma doçura traba-
lho em reunir tantos laços do Matrimonio des-
pedaçados por causa das desordens dos con-
sortes» JXos Domingos, e Dias-Santos sou ia-
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fallivel no púlpito de manha, e de tarde: faço

Cathecismo aos Meninos, com pratica a todo
o Povo: já/se sabe que hum dos principaes cui-

dados nestes exercicios, he persuadir quanto
devem ser bons Cidadãos, amigos da Pátria,

e do Rei. Ao Clero em Assembléa, e separaT
damente faço diíFerentes Praticas; clou-lhes al-

guns Livros de bom gosto, e lhes insinuo ou-
tros, que devem comprar: nunca falto ás Con-
ferencias Ecclesiasticas, que tenho determina-
do fazerem-se nos Sabbados de tarde (1) , e
se compõem de todo o Clero secular, e re-

gular. O Seminário he o objecto mais attra-

ctivo do meu zelo, e das minhas complacên-
cias ; como o tenho de portas a dentro , de
continuo visito os Seminaristas; saio com elles

a passeio, aproveitando todas as occasiões fa-

voráveis para influir nas suas tenras almas
aquellas máximas, que fazem o homem Chris-
tào, e honrado (2) . . . Outro objecto, Ex.mo
Senhor, da minha consideração, e da minha
magoa, são os Parochos , e as Igrejas desta
vasta Capitania: tenho chamado á minha pre-
sença muitos delles ; sondo os talentos ; m-i

íormo-ine do estado das respectivas Igrejas;
que lastima! Rogo a V. Ex. a pelas entranhas
de Jesus Christo que se compadeça desta ca-
lamidade: além das côngruas todas serem li-

mitadíssimas, vai em três annos que se lhes
não pagão; e só agora o actual Governador
lhes manda pagar seis mezes."

(1) A este fim publicou huma Pastoral a 2 de De-
zembro deste mesmo anno.

(2) O mais que neste lugar diz a respeito do Semi-
nario, o reservamos para o Cap. 7.

8
deste livro.

~
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Náo se terá por cousa sobeja ouvir-lha
ainda a conta, que elle dá destes seus primei-
ros passos em Cartas familiares

, onde a sua
candura o faz descer a algumas circunstan-
cias mais miúdas, todas sempre edificantes, e
tanto mais para aproveitar, quanto mais o re-
tratáo ao natural. Em Carta, que me escreve
(a 24 de Dezembro, isto he, dois mezes de-
pois da sua chegada ao Pará) me diz : "Beos.
louvado para sempre ! vou trabalhando com
toda a força, e neste pouco tempo tenho a ale^
gria de ver, que a vinha brota frueíos de ben-
ção." E depois de referir os exercícios, em
que se occupava, como na Carta acima extra-
ctada, continua: "He pasmar ver o gosto, com
que correm a ou vir-me: parece-me hum jar-
dim secco, que estava suspirando pela agoa
do Ceo. Se eu tivera tempo para lhe contar
os santos ardis, que Deos me tem inspirado
para evitar culpas: he cousa odiosa contar eu
isto; porém fallo com hum Amigo verdadei-
ro, e náo temo a vaidade: íeiu*se dito, que
nestes dous mezes tenho evitado muitos mais
peccados do que alguns dos meus Antecesso-
res em muitos annos (1); e eu observo sinaes

(l) Não era para recear houvesse vaidade nesta con-
frontação em quem sentia tão baixamente de si; e que
por outra parte honrava tanto os seus Antecessores, que
logo na primeira Pastoral, que já citamos, dirigida aos
Pais de famílias, lhes diz : "Porém nós reconhecemos que
o nossa voz he muito fraca, e sobre fraca pouco conhe-
cida aos vossos ouvidos .... por isso nos pareceo justo
substituir outra mais eloquente, e mais amável aos vossos
corações; a voz do Senhor D. Fr. Battholomeu do Pilar,
*ieu illustre Antecessor, o pruueiro Bispo de&ta Diocese
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característicos desta verdade." Falia depois no
Seminário, e nas Conferencias Ecclesiasticas,

e lições de Moral dadas pelo Vigário Geral,

homem inslruidissitno ; e continua :
" Nào faí-

lo no exercício cia Oração mental promovido
em todas as igrejas, e Capellas desta Cidade,

sendo os Ordinandos os que a fazem ao Povo
todos os dias á noite. Pois que occasiões pró-

ximas náo tenho tirado? tudo por meio da do-
çura Evangélica ... Oh ! Meu Amigo do co-

ração, cada vez mais me convenço, que tendo
sido este meio por onde começou a Keligião,

hum Bispo mio deve applicar outro (especial-

mente nos princípios) para a conservar, e ain-

da para a promover : nao sei que benção par-

ticular deixou Deos ligada á instrucçao feita

com doçura, e amor: he hum combate irresis-

tível ainda aos corações mais obstinados, e ce-

gos dos seus appetites." (1)

Em Carta escrita ás suas antigas dirigi-

das do Mosteiro de Viaiina d'Alemtejo, con-
tando-lhes o fructo

,
que vai vendo das suas

pregações, e instrucções , diz: "Tomara ter

bem amor de Deos para que as minhas pala-
vras fossem settas ardentes, que abrazassem
os corações dos que me attendem : faço-lhe

toda a diligencia: e todos se admirào como
posso aturar tào grande trabalho

; que algu-

depois da sua desrnembração, Prelado sábio,, e tão santo,
e zeloso, como ensinão as suas Pastoraes," E transcreve
huma, que elle publicara no anuo de 172J.

(l) Deste seu systema de doçura assim na pastorea-

rão do seu rebanho, como em conservar a união com o
Governo secular, e Magistrados,, fallaremos em Capitulo
separado.
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mas- vezes depois de fazer Pontifical de ma-
nha, que he cousa pezadissima, especialmente
aqui, onde o calor he sempre intenso, vou de
tarde pregar hora e meia com aquelle meu fogo
ordinário: fico quebrantadissimo

.;
porém no

outro dia estou rijo: o que no meu tempera-
mento he bem notável : tudo são misericórdias
do Senhor ... O que mais me espanta he ver
meninos de 6, e 7 annos estarem de pé assis-

tindo a estas longas Praticas sem bulirem com-
sigo, e depois que acabo, virem acompanhar-
nie em tropel até ao meu Paço, nào obstante o
clatnar-lhes que se vão embora, especialmen-
te quando venho em cadeirinha: porém não
he possível; e na verdade elles tem razão, por
que os amo muito: lembro-me que o Senhor
gostava de tratar com elles, e os amimava, e
chegava para si." E em outra carta também
para Vianna: "Sabeis (diz elle) o que eu te-

nho dito algumas vezes, e assim o sinto no
meu coração: que o Senhor quer de propó-
sito que eu trabalhe, e pregue a este Povo;
ando mole; miserável; tudo me doe: vou
pregar; saio rijo: por isso prego todos os
Domingos, e Dias-Santos de manhã, e de
tarde; prego á noite pela semana; e faz-me
nosso Senhor tanto beneficio, que não só me
dá forças, mas vou de ordinário para a Ca-
deira sem saber por onde heide principiar, e
que heide drzer, levantando o espirito a Deos,
e dizendo-lhe com p Apostolo: In verbo tuo
la.rabo vete: isto he: ahi vai, Senhor, a rede
ao mar em vosso nome; e graças infinitas lhe
sejão dadas, sempre fica muito que dizer. Ro-
gai vós, que estas pescas sejão fructuosas. Vai



81

isto de vagar; porque estava brenha muito es-

pessa: porém acho já motivos de consolação;

posto que não faltem espinhos, e espinhos,

que ferem no mais vivo da alma: mas eu des-

confiaria da obra, se não tivesse opposições, e

o Demónio dormisse: continue o Senhor a for-

talecer-me com a sua graça; e venha o que

vier. Empenhai-vos para que eu consiga esta

perseverança na pratica, que vou proseguindo,

que me parece he a mais própria , e digna de

hum Pastor: pedi muito a Deos, que me con-

ceda o dom de annunciar, e explicar com
facilidade, com unção, e com liberdade Apos-

tólica os Mysterios do Evangelho."

Em Carta, que me escreveo em 30 de

Março seguinte; depois de dizer quanto se vai

frequentando a Oração quotidiana em todas as

Igrejas, e Capellas da Cidade; o grande nu-

mero de pessoas
,
que fazem Confissão geral

;

quanto o Povo concorre aos Sermões e Cathe-

cismo, apezar do nimio calor; continua: "Ca-
da vez mais me confirmo naquellas verdades,

que tantas vezes fizerão objecto das nossas

longas praticas: ria-se daquelles, que dizem,

que para hum Bispo ser venerado do Povo
he preciso que tenha sedas, pratas, ricos ador-

nos, e outras ostentações de vaidade: aqui es-

tou eu, que sem nada disto tenho ganhado o

amor, e estima do Povo, talvez como bem
poucos de meus Antecessores: ninguém repa-

ra nos castiçaes de estanho, nem nas colheres

de latão, nem nas fivelas de aço; porque vem,

que o que se poupa com isto vai para os po-

bres: graças a Deos! não chega o meu rendi-

mento todo a quatro mil cruzados ; e tenho

TOM. I. L



muito para passar, e dar esmolas; e mais so-
mos sempre nove pessoas de meza pelo me-
nos.

r

CAPITULO IV.

Teor constante da sua vida domestica , e regu-
lamento da sua Casa*

Je tanta edificação, e exemplo nos dào os
primeiros, e agigantados passos do Venerável
Prelado nas diversas funções do Ministério
pastorai, a que a hum mesmo tempo abran-
gia o seu zelo, não o acharemos menor no teor,
com que regulava a sua vida domestica, e a
boa ordem da sua Casa. (1)

Levantava-se quotidianamente ás cinco ho-
ras da manhã para o exercício da Oração men-
tal com a sua família, tendo summa vigilância
em que nenhum dos seus domésticos foliasse;
em cuja direcção á cerca de costumes , e ap-
plicação ao estudo próprio cuidava eficazmen-
te; e os persuadia á frequência dos Sacramen-

(1) Esta relação a houvemos de huma testemunha
«cular, e domestica, tão fidedigna, como he o Cónego
Manoel Ramos de Sá , que no Pará foi Secretario do
benhor Bispo, e actualmente he Chantre da Cathedral
ae Braga.
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tos, ao menos huma vez em cada mez. Depois

dizia, ou ouvia Missa. Satisfeito isto, passava

para o seu aposento, onde depois de tomar

cliá, e raras vezes café, se punha abanca a

estudar na lição da Escriptura sagrada, San-

tos Padres, Historia Ecclesiastica, ou a escre-

ver alguma composição própria de hum Bispo

dedicado todo ao desempenho do seu Ministé-

rio. Pelas dez horas, pouco mais, ou menos,

rezava as Horas-menores do Officio Divino:

pelas onze começava a dar audiência ás par-

tes: acabada a qual, se retirava ao seu quarto,

ti despachar os Requerimentos. Feito depois

exame de consciência, e dando meio-dia, pas-

sava para o tinello a jantar com a sua família,

a que ajuntava cada dia três Seminaristas por

seu turno, e hum Pobre, que punha á sua

mão direita ; e logo que este se impossibilita-

va, elegia outro.

Acabado o jantar, se entretinha três quar-

tos até huma hora a conversar com a família

em matérias ordinariamente de instrucção útil:

e então se recolhia ao seu aposento a dormir

a sesta sentado em cadeira, e por espaço, que
quasi nunca chegava a hora. Em despertando

rezava Vésperas, e Completas de joelhos. Che-
gada a hora de começarem as Aulas , muitas

tardes passava ao Seminário Ecclesiastico a

observar o adiantamento dos Collegiaes, e Por-

cionistas na carreira dos seus respectivos es-

tudos, premiando de vez em quando os que se

distinguião. Voltando do Seminário se dirigia

a visitar os enfermos em suas casas , soccor-

rendo-os temporal, e espiritualmente, em quan-

to o novo Hospital não chegou aos termos de
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os recolher; que desse tempo por diante era
a sua visita ao Hospital , observando miuda-
mente se lhes faltava alguma cousa, e se erão
tratados com caridade, e aceio : e dando de-
pois algum pequeno passeio se recolhia a casa
pelas Ave- Marias, ou ainda antes; e ouvia os
que o esperavào para lhe fallar.

Em todos os Sabbados, dadas as Ave-Ma-
rias, pegava em huma alcofa, e com os mais
Irmãos da Confraria da Caridade, que elle

instituio (como veremos) hia pelas ruas da CU
dade , recitando em voz alta a oração do Pa-
dre-nosso e a Ave-Maria, ao peditório das es-
molas para sustento dos pobres doentes. E
em muitos dias do anno hia pregar ao pôr do
Sol ora em huma, ora em outra das Igrejas, e
Capellas da Cidade, ás quaes naquella hora,
por haver já menos calor, concorria muito
Povo a ouvillo. Depois disto, e nos dias em
que nâo tinha estas sahidas á noite, logo de-
pois de ouvir as pessoas, que o esperavão no
fim da tarde, se recolhia ao seu Oratório, e
feita breve oração, voltava ao seu quarto, onde
de joelhos rezava Matinas, e Laudes para o
dia seguinte: e acabada a reza, se punha á
banca a ler, ou escrever.

Pelas oito horas e meia da noite tornava
ao Oratório com toda a familia a rezar a Co-
roa, e Ladainha de Nossa Senhora: pelas nove,
em que a familia hia cear, voltava a continuar
a sua leitura, ou escrita. Pelas dez horas to-
mava de ordinário por cêa huma colher de
doce, e hum copo de agoa; outras vezes hum
de limonada, ou alguma pequena porção de
caldo

;
porque todo o aliniejuto solido, fora
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cio jantar, lhe era nocivo por ter digestões mni
tardas: e feito depois exame de consciência, se

recolhia a tomar o preciso descanço.

Além das horas certas de ir ao sen Ora-
tório, como fica dito, se recolhia a elle, em po-
dendo, particularmente quando queria dar prin-

cipio ao seu estudo, ou fazer algumas determi-
nações pastoraes para o bom regimen da sua
Diocese, e ahi se demorava largo espaço de
joelhos. Dos actos de mortificação

,
que pelo

decurso do dia, e noite praticava no interior

do seu aposento, nâo he possível dar noticia;

por quanto elle sempre cuidou muito em os
occultar.

Nos Domingos, e Dias-santos, depois de
dizer Missa, e tomar alguma refeição, passava
para a Cathedral, onde feita -a oração ao San-
tíssimo Sacramento, &c. se sentava no Confes-
sionário ; donde só sahia ao começar a Missa
Conventual, á qual assistia no Coro na sua
Cadeira, e lido o Evangelho, sentado elle no
faldistorio, fazia a sua Homilia: e finda a Hora
de Noa, voltava para o seu Paço; e algumas
Vezes ainda depois do Coro tornava ao Con-
fessionário; e depois de ouvir todas as pessoas,
que o esperavão para se confessarem, he que
se recolhia para casa. De tarde , acabadas
Vésperas, voltava á Cathedral com os Colle-
giaes do Seminário, e Ordinandos a fazer o
Cathecismo ; no que gastava huma hora, e
mais: dava depois hum pequeno passeio, e se
recolhia para casa.

No tempo da Quaresma visitava com a
Comm unidade dos Collegiaes do Seminário,
Ordinandos, e muitos JEcclesiasticos, os Passos

~~
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da Paixão do Senhor em todas as Sextas fei-

ras. Na Sexta feira Santa guardava silencio,
de sorte, que nem com a família fallava, a não
ser em cousa muito precisa, e que não softria
demora, para se effeituar no dia seguinte.

Tal era o teor constante da vida domes-
tica

, e publica do Senhor D. Fr. Caetant).
Quanto ao trato da sua casa, e da sua pessoa:
a sua meza não constava de alimentos delica-
dos; sopa, vacca, arroz, prato do meio da mes-
ma vacca, fruta, e queijo: só se fazia algum
prato de mais, quando nos dias de Pontifical
convidava os Capitulares, que hião com elle ao
Altar. Quotidianamente se cozia meia arroba
de vacca para se repartir pelos pobres, que
vinhão á porta do Paço á hora de jantar, á
qual distribuição elle varias vezes assistia.

Não havia na sua casa traste algum de
prata; nem em seus vestidos cousa de seda:
os vestidos interiores sempre forão os mesmos
de que usava em Religioso: lembro-me (diz
quem me commnnicou esta relação) que hu-
mas fivelas pequenas de aço, que trazia nos
çapatos quando desembarcou no Pará, forão
as mesmas de que usou até ao fim da sua vi-

da. Os vestidos do seu uso erão remendados
até não poderem admittir concerto algum, isto

he, vestidos, e mèas de côr: porque a roupa
branca, antes de precisar de concerto, a dava
aos pobres, quando succedia não haver prom-
pta a roupa feita para elles.

Não admittia em sua casa ajuntamentos,
jogos s ou outros divertimentos de pessoas de
fora: só foi algumas vezes ao Palácio do Go-
vernador Capitão General por occasiôes dos
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Annos de Sua Magestadç, Nascimento de al-

guma Pessoa Real, ou outros motivos públi-

cos, &c.

CAPITULO V.

Modéstia , e humildade, com que procurava os

conselhos, e avisos dos seus Collegas
no Episcopado,

que fica dito nos dous Capitulos antece-
dentes assaz nos dá que admirar do zelo illus-

trado do Senhor D. Fr. Caetano no desempe-
nho das obrigações episcopaes : mas não he
menos admirável a modéstia, e humildade,
com que consultava, e sinceramente procurava
os pareceres, e avi&os dos seus Collegas no
Episcopado; e ainda de outras pessoas, de
cuja intelligencia fazia conceito, para o acerto
da sua administração.

Escrevendo ao Bispo do Maranhão D.
Fr. António de Pádua logo que soube que
este havia chegado á sua Diocese, lhe diz en-
tre outras cousas: "Hum Bispo em huma
Diocese como a minha de mil legoas

, pela
maior parte inaccessivel, se me parece a hum
homem embrenhado em matto cerrado, e im-
menso, com as mãos decepadas, e que só tem
recurso em gritar. Eis-aqui no que me vingo;
€ cpmo tenitô agora tão perto na Pessoa exem-
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plarissima de V. Ex. a hum modelo de todas
as virtudes pastoraes, confio em Deos não
heide desfallecer. Digne-se V. Ex.' communi-
car-me com as suas amáveis noticias alguns
dos judiciosos arbítrios, que o Espirito do Se-
nhor lhe tem inspirado para a direcção dessas
felizes ovelhas . . . Tomara ver suscitado na
Igreja aquelle tão profícuo, como louvável cos-
tume dos antigos Pastores, de se communica-
rem reciprocamente as suas luzes, e santas
praticas! Que bellos fruetos brotarião desta
raiz ? Não só os laços da caridade se verião
mais estreitamente apertados entre os Bispos

;

mas se atearia nos seus peitos o zelo da salva-

ção das almas, apostando-se cada hum a pra-
ticar o que visse nos outros de mais excellen-
te."

Huraa Carta ao Arcebispo da Bahia D.
Er. António Corrêa, começa assim: "Não he
somente o espirito de religião, e de civilidade,

aquelle espirito que a Historia faz ver tão fa-

miliar entre os Bispos dos bons séculos, o
que agora me desperta a esta agradável dil-

igencia : he também hum desejo sincero de
receber de V. Ex.a

luzes, que me encaminhem
no meio das trevas, e dos despinhadeiros, que
rodèão os meus passos. Sim , Senhor Ex.m °,

eu reconheço a V. Ex.a por meu Pai na idade,

e por meu Mestre na sabedoria , e na virtude.

Não se dedigne pois V. Ex.% attendendo á mi-
nha pouca idade, e experiência, de me par-

ticipar as suas luminosas resoluções nos pon-
tos seguintes e faça de conta, que he Santo
Agostinho respondendo agora ás duvidas de
algum novo Bispo tirado do numero dos seus
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Discípulos. Primeiramente desejo saber os

meios , de que V. Ex. a
se tem servido para

suster de algum modo a torrente dos vicios,

especialmente da lascívia, que com tanta fúria,

e impetuosidade alaga todas as Terras do Ul-
tramar : como tem atalhado a soltura, e nudez
quasi geral entre as Pretas, índias, e Mame-
lucas, e outras mulheres da baixa condição,
ao menos dentro das Igrejas, e quando chegão
aos Sacramentos: a negligencia, e inacção dos
Pais na instrucçào dos filhos; e dos Senhores
na dos escravos, deixando-os andar muitas ve-

zes annos e annos feitos pagãos, ou ignorantes

das verdades capitães da Fé; e nào se emba-
raçando de que elles quebrem o preceito da
santificação nos Domingos e Dias Santos: em
fim o odioso costume de concorrerem quasi to-

dos á Missa da madrugada; vendo-se por esta

causa as Igrejas desertas ao tempo da Missa
Parochial, e do Cathecismo. Confesso, que
considerando eu por huma parte todas estas

desordens quasi geraes entre o Povo; e pela
outra reflectindo na máxima de Santo Aaosti-
nho, que quer que os Bispos se hajào com
toda a prudência, e circumspecção na guerra
contra os abusos communs; depois de levan-
tar a minha voz, como trombeta, e de executar
o aviso de S. Paulo a Timotheo; não sei que
mais heide fazer. V. Ex.a me illustre. Também
quero saber a pratica de V. Ex. a sobre dispen-
sas do segundo gráo de consanguinidade, e de
afBnidade, pelo que respeita aos índios; por-
que me não posso accommodar á doutrina do
Author da Brasília: as ordens, que tem dado
aos Párocos á cerca dos refractários ao precei»

tom. i. m
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to da Commimhào Pascal, especialmente sen-
do brancos; se manda logo proceder a censu-
ra: na verdade custa-me a ajustar o discurso
com o que determina a Constituição desse Ar-
cebispado; ella me parece aqui bem opposta
ao uso dos Padres, e Mestres do Christianis^

mo; os quaes, como V. Ex. a sabe, só desem-
bainhavão a espada da excommunhào na ulti-

ma extremidade, e nunca sem terem precedido
as três formaes admoestações. Que heide dizer
a V. Ex. a da liberdade, com que cada hum
dos Consortes se separa, sem preceder Juizo
Superior, e isto por qualquer causa insignifi-

cante? Dos divórcios tão ordinários, e quasi
sempre intentados pelas mulheres ; o que no
Reino se vê raras vezes. Finalmente a praxe,
que manda executar na Communhào com os
peccadores públicos de notoriedade de facto

,

&c.

"

Em Carta ao Bispo de Beja D. Fr. Ma-
noel do Cenáculo se vem estas palavras: "A
veneração, e amor, justo tributo, que desde os

mais tenros annos sempre consagrei á estimá-

vel pessoa de V. Ex.% será ainda hum eterno

despertador do meu reconhecimento, nào me-
nos que do meu zelo em proseguir as illustres-

pizadas de V. Ex. a
, amoldando-me, quanto me

for possível, ás sabias e piedosas reflexões, de
que estáo semeadas todas as suas Pastoraes

:

disse; quanto me for possível; pois reconheço,

que na pobreza de talentos, e de meios, sempre
acharei obstáculo invencível para poder, não
digo alcançar, mas ainda seguir de perto a
V. Ex. a em tão gloriosa, e difficil carreira."

Ha também varias Cartas ao Bispo de Au«?

í.*I
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o-ola D. Fr. Alexandre da Sagrada Família-

Em huma delias, depois de lhe dizer o receio,

com que o vai interromper nas soas occupa-

ções pastoraes com cousas alheias, e insignifi-

cantes, continua: "Não devo comtudo per-

suadir-me ,
que no espirito de V. Ex. 1 tão es-

clarecido das luzes da Antiguidade merecerá

este baixo, e frio conceito huma pratica
,
que

fez sempre o objecto dos mais sérios entreti-

mentos de nossos Pais os Bispos dos bons sé-

culos. Sabe V. Ex.
a

,
que era familiar, ainda

entre os mais remotos, e menos conhecidos, a

reciproca communicaçáo de sentimentos, e de

luzes, sem duvida para que estando assim uni-

dos em hum mesmo coração, e em hnm mes-

mo espirito podessem concorrer mais felizmen-

te á perfeição da fabrica espiritual, de que se

achavão encarregados." Em outra, que he já

resposta ao mesmo Bispo, diz: " Quer V. Ex.%

que eu lhe conte alguma parte dos meus tra-

balhos, e dos meus fruetos ; e nào vê que me
devia dar exemplo, referindo-me os seus com
outra miudeza. " Refere-lhe sinceramente al-

guma cousa dos seus trabalhos pastoraes; e

cliz-lhe: " Tomara saber alguma cousa do sys-

tema, que V. Ex.a tem abraçado; que ordem
segue na instrucção do Clero, e do Povo; . . .

quaes sâo os castigos, que emprega mais fre-

quentemente na correcção dos máos." E de-

pois de o consultar sobre os mesmos pontos

,

em que havia consultado ao Arcebispo da Ba-
hia; continua: " Se concede faculdade para se

celebrar em Oratórios particulares, e para ou-

tras acções semelhantes reservadas ao Papa
pela Disciplina da meia^dade .... Tudo são

M 2

"



espinhos agudíssimos, que me ferem o cora*
eao : por isso desejara tjue V. Ex. a me escla-

recesse com os seus judiciosos documentos."
Mas que muito era que elle pedisse conselhos,
e avisos aos seus Collegas no Episcopado; se
ainda a sua humildade, e docilidade se esten-

dia a pedillos a pessoas de inferior ordem? Por
exemplo ; escrevendo a hum Amigo, que sup-
posto seguisse ávida Ecclesiasíica , comtudo
nem Fresbytero era ainda, depois cie lhe con-
tar os primeiros passos que hia dando na sua
administração, conclue: " Diga-me o que lhe

parecer mais acertado para a direcção das mi-
nhas ovelhas." E cousa semelhante vimos em
algumas Cartas escritas mesmo a seculares,

de cujos talentos, e espirito fazia conceito.

A mesma sinceridade, com que esperava
dos seus Collegas os avisos, que lhes pedia, a

mostrava em os avisar da sua parte do que
julgava preciso, ou importante. Na primeira

Carta
,
que escreveo ao Bispo de Angola de

que já citámos algumas palavras, lhe diz, em
consequência do partido, que devem tirar da
reciproca correspondência: "Quero advertir

a V. Ex. a hum abuso do tempo dos seus An-
tecessores, que sei o não hade tolerar. Conti-

nuamente chegão a este porto, e assim aos

mais do Biazil grande numero de Negros, que
vem desse Estado: dizem os Capitães dos Na-
tíos

,
que estão baptizados; mas observa-se

que elles jazem em huma profunda e total

ignorância das verdades capitães da Religião;

ou se com effeito lá os não baptizão sem con-

star do exame da doutrina; repare Y. Ex.* que
q tal exame não seja simples ceremonia, qua

.
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sirva somente de pretexto para perceber al-

gum sórdido interesse. . . . Perdõe-me V. Ex. 1

esta liberdade; o zelo he quem m'a inspira:

estou muito certo, que com as suas sabias pro-

videncias poupará ás pessoas de bem a dor,

que lhes causa esta desordem tão infame, e

tão odiosa ao espirito da Religião." Com efièito

elle as havia dado; como se vê de outra Carta
do nosso Bispo.

Logo que teve noticia de estar nomeado
Patriarca de Lisboa o Principal Mendonça, es-

crevendo-lhe de parabéns; depois dos cumpri-
mentos, diz, que se nào receasse a amargura,
em que Sua Eminência se acharia com o novo
pezo; "poderia (continua elle) fazer aqui al-

gumas importantes reflexões, que a experiên-

cia de quatro aunos me tem suggerido; não
sendo cousa nova na Historia Ecclesiastica

,

que os Bispos suífraganeos consultem, e ainda
avivem, e esporèem aos seus Metropolitanos,

para todos juntamente acudirem ás brechas,
que a bateria infernal costuma fazer na Igreja,

ou seja pelo que pertence ao Dogma, ou á
Disciplina. Sempre ouso comtudo dizer a V.
Eminência, que como Chefe do Clero da Na-
ção, e tão próximo ao lado da Soberana, deve
solicitar com vigor a celebração de hum Syno-
do Nacional, que seja especado com as Or-
dens Regias : he , Senhor , a única barreira

.

que julgo poderá conter de algum modo a tor-

rente impetuosíssima da corrupção geral ....
Tenho trabalhado (na face do Ceo o digo) de-
pois que presido a esta vasta, e espiuhosa vi-

nha , com todo o zelo, e perseverança, que
he possível a meu pobre espirito; pregando,,

-
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confessando, visitando lugares nunca vistos de
Prelados, forcejando vigorosamente por arran-
car abusos, e escândalos; promovendo os san-
tos exercicios, que me parecem próprios para
nutrir a piedade Christà: mas de tudo isto

vejo mui pouco fructo: hum obstáculo inven-
cível se me põe diante quasi a todos os passos:
costumes antigos profundamente arraigados, e
o peior he, que com a triste cepa no Reino, e
mesmo em Lisboa. Por exemplo quero com-
bater o vicio da incontinência ; alimpar os
Templos de mil profanações, e irreverências;
conciliar aos Dias-festivos a sua devida obser-
vância

;
grito contra a desordem grosseira de

concorrerem tumultuariamente á Missa da ma:

drugada, deixando a igreja deserta no tempo
dos Officios parocliiaes tão veneráveis a toda
a Antiguidade Ecclesiastica : volto-me á re-

forma do meu Clero , insistindo em conservar
ao menos nesta mais nobre porção do meu re-

banho alguns restos preciosos da antiga, e sá
Disciplina de nossos Pais: a tudo está logo a
objecção trivial :— espirito de novidade; diver-

sos tempos; diversos costumes: nâo sáo já os

homens susceptíveis dessa perfeição: assim se

usa no Reino, assim em Lisboa, assim em Ro-
ma:—e então eu que conheço que esta he a ver-

dade
;
que Roma, e Lisboa se achão envoltas

no mesmo lodo de geral prevaricação, desculpo
a fraqueza, e ignorância de quem forma estes

discursos; pois que a caridade me obriga; mas
não posso corar de modo algum a indiíferença

pasmosa, com que os Pastores dessas Capitães

olhão tranquillamente para huma tal relaxa-

ção; nem comprehendo com que pretexto se
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Lao de cohonestar no Tribunal Divino, nào

tendo ao menos tentado os primeiros recursos,

que Jesus Christo deixou á sua igreja; e de

cuja efficacia achamos as provas mais seguras

na praxe constante de todos os séculos, desde

a origem do Christianismo. Dirào talvez: E
por que nào convocas Synodo Diocesano ?

Acaso nào he este hum dos meios Canónicos,

por onde se contribue ao bem da igreja? Eu
o sei : mas ainda que a minha Diocese nào

fosse de huraa extensão immensa, cheia de pe-

rigos, e difíiculdades insuperáveis; ainda que

nào tivesse tào grande falta de babeis Sacer-

dotes; bastaria para minha desculpa ver que
esta ordem de Assembleas tem perdido toda

a sua gravidade original com o império fatalis-

simo da Jurisprudência da meia-idade. Quan-
to mais, que os Concílios Diocesanos só entào

parecem merecer o seu justo louvor, quando
sào formados em consequência dos Geraes, ou
Nacionaes, para dar execução aos Decretos,

que nelles foráo feitos. Desculpe V. Eminên-
cia estas pobres- reflexões; sào faíscas do zelo^

que abraza o meu espirito pela gloria, e de-

cência da Casa do Senhor: desejo ardentemen-

te com S. Bernardo ver antes da minha morte

renovada a sua face, e que tornem a nascer os

bel los dias da sua primitiva grandeza: eis-aqui

o suspiro continuo do meu coração. Queira o

Ceo mover a V. Eminência para entrar nos

mesmos sentimentos, que como de quem pos-

sue tào grande credito, e authoridade serào

sem duvida muito mais profícuos ao bem ge-

ral da Religião." Finalmente em outra Carta

ao mesmo Patriarca; depois de allegar a pra-

~
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tico, antiga da correspondência entre os Bis-
pos, lhe roga queira dar as necessárias pro-
videncias "para se atalhar (diz elle) hum abu-
so intolerável, que vejo arraigado entre os Ca-
pellães dos Navios, que vem a este porto, e
assim aos outros do Brazil, embarcarem sem
approvaçào, e authoridade de V. Eminência, e
conseguintemente introduzirem-se só por seu
arbítrio no exercício das funções pastoraes
para com a gente do Navio."

CAPITULO VI.

Brandura, e paciência constante assim na direc-
ção do seu Rebanho, como na conservação

da boa harmonia com o Governo e

Ministros Seculares,

\jomo sahiria dos seus justos limites o zelo,
aliás ardente, do nosso Bispo, hindo sempre
acompanhado daquella humilde desconfiança
de si, com que procurava os pareceres, e avisos
dos outros? Mas a este freio ajuntava ainda
o do systema de brandura, e paz, que havia
adoptado, segundo já vimos tocado no Capi-
tulo 3.° deste livro. Como porém se achào nas
suas Cartas admiráveis sentenças á cerca des-
ta virtude verdadeiramente pastoral

, que se
estendia tanto á direcção das suas ovelhas,
como á boa harmonia com o Governo e Ma-
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gistrados seculares, julgámos que devia fazer

a matéria de hum Capitulo separado: colligin-

do aqui algumas (d'entre muitas, que nào ex-

tractámos) e que bastão para nos fazer admi-

rar assim o modo
,

por que elle praticava

aquella virtude, como as piedosas, e enérgi-

cas expressões, com que a intimava aos ou-

tros.

Tendo-me S. Ex.a
já communicado cora a

sua costumada singeleza o systema, que se-

guia nesta parte (como acima referi no Cap. 3.»

deste Livro) em outra Carta especifica hum
caso, em que experimentou o bom effeito del-

le: "Havia (me diz) aqui uso praticado pela

maior parte das mulheres do Paiz, e ainda de

muitas vindas de fora, entrarem nas Igrejas, e

assistirem aos Officios Sagrados somente em
saia e camisa: era abuso velho, e muito arrai-

gado: logo que entrei, tive impulsos de o pro-

hibir absolutamente: porém lembrado de hu-

mas palavras de Santo Agostinho na Carta

22 ao Bispo Aurélio, onde ensina admiravel-

mente: que os abusos antigos do Povo não se

tirão com rigor, e de hum modo imperioso;

mas docemente; que com a multidão mais se

alcança ensinando do que ordenando; muito

melhor avisando do que ameaçando . . . que
assim finalmente os espirituaes serão os pri-

meiros em conhecer a verdade; e atraz destes

liirão logo os outros: lembrado, digo, deste pru-

dente conselho, procurei desde o principio dis-

por os ânimos por meio da instrucção , e dos

avisos públicos, descarnando assim branda-

mente aquelle abuso intolerável: algumas pes-

soas se emendavão ; a maior parte persistia uo

TOM. i. N
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costume: em fim junto á Quaresma mandei af-

íixar Editaes nas portas das Igrejas, onde suf-

icientemente depois de esclarecer a matéria,
com Decretos de vários Concílios , e Papas
contra semelhantes desordens, prohibi absolu-
tamente a tal pratica infame; assim como con-
versações, posturas indecentes, e outras irreve-
rências dos Santos Lugares. Bemdito Deos! De
repente não se vio mais ninguém nas Igrejas
desta Cidade sem roupinha, ou Capa; e se ob-
servou hum a grande differença em tudo o mais.
Pareceo cousa milagrosa: e certamente quem
conhece a Índole do coração humano, e quanto
se apega aos usos

,
que favorecem a sua cor-

rupção, e liberdade, nào pode deixar de ad-
mirar hum effeito tão rápido: tudo attribuo á
prudência, que o Senhor me inspirou para le-

var de longe, e com doçura este negocio
; por

que se o precipitava, punha as cousas em peior
figura do que esta vão."

Em Carta escrita ao Vigário Geral das
Minas de S. Félix, lhe diz entre outras cou-
sas: " Receio muito que V. m. não faça a re-
flexão, que he devida sobre estas palavras do
Príncipe dos Apóstolos— Pascite qui in vobis
est gregem Dei, providentes non coacte , sed
spontaneè secundam Deum: neque turpis lucri

grafia, sed voluntariè; Neque ut dominantes in
Ckris, sed forma facti grcgis ex animo (Y) regra
luminosa, que devem sempre ter diante dos
olhos todos os que se achão encarregados do
governo das almas; para que aprendão a obrar

(1) 1. Petr, V. 2. 3.
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no exercicio das snas funções somente pelo

motivo da gloria de Deos, sem esperarem ou-

tra recompensa mais que o mesmo Deos . . .

nâo ordenando nunca cousa alguma com im-

pério, nem de hum ar de dominação, como se

tratassem com escravos; mas com prudência

,

humildade, e doçura; tendo cuidado de pra-

ticar primeiramente o mesmo que ordenào

aos outros. . . . Sim, quizera que o Povo, que

nunca tira os olhos destes espelhos dá sua con-

ducta, visse sempre homens (para o dizer com
o mesmo Apostolo) despidos de sentimentos

de interesse, e de orgulho, affavéis, compassi-

vos com os peccadores, tratando ainda os mais

rebeldes , e endurecidos com huma caridade

indulgente acompanhada de doçura, e huma-
nidade; persuadindo-se, que he o meio genuí-

no, e o mais efficaz de os converter: basta ser

(diz o grande Bispo de Genebra S. Francisco

de Sales) o de que mais ordinariamente se ser-

vem no governo das almas Deos, e os Anjos.

Não quero dizer com isto, que se desprezem

inteiramente os meios de severidade, e ainda

o do extremo rigor, qual he a censura; mas
como nos primeiros sete, ou oito séculos da
Igreja, muito raras vezes, e sempre depois de

exhauridos todos os que inspira a doçura Chri-

stá . . . e sempre com lagrimas, e gemidos; de

sorte, que conheça o peccador, que a mâo,
que o fere, he de Medico caritativo, que o de-

seja curar, e nâo de assassino, que só procura

a sua perda."

Louvando a outro Vigário Geral a pru-

dência, com que providenciara as cousas na

Visita, lhe diz: " Eu me inclino muito para

n 2

~
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este systema, sabendo que lie o mais conforme
ao génio da Igreja dos primeiros séculos, e ao
modo ordinário, com que Deos, e os Anjos
obrão sobre o nosso coração, quasi sempre
por communicações suaves, e doces. Que se
tira do apparato odioso das penas , especial-

mente da pecuniária, inventada pela Jurispru-
dência da meia idade? Cousa nenhuma; ou
quando muito huma mera hypocrisia, que des-
cascando o peccado, deixa ficar sempre arrai-

gadas na alma as raizes , e tronco do mesmo
peccado. Deos instituio no mundo dois Pode-
res: a hum deo em partilha a coacção externa
sobre os corpos por meio de penas temporaes;
a outro a persuasão interior dos espíritos, me-
diante a instrucçào— Euntes docete

, fyc. e se
]he armou a mão do raio da Censura, sabe-se
perfeitamente qual he a natureza desta pena,
que não tem efficacia senão relativamente á
eternidade. JNão ignoro que os Príncipes por
acatamento á Igreja tem depositado nas mãos

J. do Clero huma parte da sua jurisdicção tem-
V. . poral : porém se elles hoje ciosos dos seus di-

* reitos -parecem arrepender-se deste lance de
piedade, já publicando leis de hum estilo con-
trario á pratica estabelecida, já facilitando re-

cursos do Tribunal Ecclesiastico ao Politico,

e por outros diíferentes modos ; não lhes resis-

tamos; voltem as cousas á sua origem; e este-

ja cada hum firme no seu posto. Talvez que
assim a Igreja se fará invulnerável aos golpes
do inferno; e nós teremos o gosto de ver renas-

cidos os três primeiros séculos da sua juventu-
de, e do seu vigor; séculos em que as funções
todas dos Pastores se reduzião a- ensinar, ba-
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ptizar, corrigir, impor penitencias, remittillas,

segundo pedia a utilidade publica, e o fervor

dos culpados; nada mais. O' doce illusáo!

Quando chegarei a ver-te realizada?"

Com estas máximas como poderia elle ja-

mais perder a boa harmonia com o Governo
secular? Cousas excellentes vemos delle es-

critas a pessoas, em quem se achava alterada

aquella táo necessária harmonia. Escrevendo

ao Bispo do Maranhão, lhe diz: "Eu me li-

songeo, Ex. rao Senhor, do conceito, que devo

a V. Ex. a em me fazer Confidente das suas re-

soluções relativamente ao caso succedido nes-

sa Capital. Na verdade esta noticia me tem

enchido de consternação, fazendo me entrever

mil consequências tristes, que de ordinário

acompanhão semelhantes choques; sendo as

principaes, e mais infalliveis os ódios, ranco-

res, e murmurações tão contrarias ao espirito

de paz
,
que nosso Divino Mestre nos deixou

em herança, e quer que faça o caracter distin-

ctivo dos seus Discípulos. Seguro a V. Ex.%
que estou hoje tào persuadido da grandeza

deste bem, que por elle nào duvidarei fazer os

mais heróicos sacrifícios; e creio que elle os

merece todos. Só huma cousa me fará pôr em
campo , e arvorar o estandarte da guerra ; a

defensa do deposito das verdades eternas, que
Jesus Christo me tem confiado: fora disto te-

rei, sempre a balança na mão para contrapezar

os males, que se conseguem, com aquelle

,

que eu pertendo atalhar; e sendo maiores , e

mais ofensivos ao laço da união Christã, dei-

xar-me-hei calcar entre o pó , reputando-me
ppr muito feliz de ser, victiraa da paz. V. Exia

-
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sabe melhor do que eu, quanto esfa máxima
he fundada nos exemplos , e na doutrina dos
nossos bons Mestres, dos Bispos anteriores á
Jurisprudência da meia idade . . . Vem* se mui-
tos

,
que eráo a mesma doçura, convertidos

em columnas d'aço, quando se tratava de guar-
dar o Sanctuario da Fé, e dos costumes, mes-
mo até cahirem exangues debaixo dos golpes
dos inimigos; poucos, ou talvez nenhum, que
fizessem estes excessos por sustentarem humas
prerogativas accessorias

,
que só tomarão cor-

,po depois da época das falsas Decretaes.
Queira o Senhor restituir a paz ao seu antigo
throno, e dar luz a V. Ex. a para nunca se af-

fastar dos caminhos da prudência, da modera-
ção, e da verdade!" Escrevendo por essa mes-
ma occasiào ao Governador do Maranhão José
Telles da Silva, com quem se correspondia em
amizade, depois de lhe dizer, que esta he que
podia influir no juizo favorável, que S. Ex.«
fazia delle ; accrescenta :

" de hum homem
despido de todas as mais qualidades, que nao
sào hum desejo ardentíssimo de me fazer útil

aos meus semelhantes, e hum amor entranha-
vel pela paz. A Deos nosso Senhor rogo em
meus pobres Sacrifícios, que restitua ao Ma-
ranhão esta amável filha do Ceo, e firme o seu
throno particularmente no coração daquelles,
que estando postos á frente da Republica para
promoverem a sua felicidade, devem por isso

ser os exemplares de huma virtude, que he
sem contestação a base, e raiz da mesma feli-

cidade."

Se assim se explicava escrevendo a Pes-
soas de authoridade, como o faria para com
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aquellas, a quem podia dar documentos ? Em
Carta a António Valente Cordeiro, Director

de Chaves, lhe diz: "Em fim está V, m. em
Chaves, e nas mais hellas circumstancias de
poder contribuir aos interesses da igreja, da
JRep., e ainda mesmo de si próprio; porque
nenhuma razào ha para estes se desprezarem,
com tanto que os primeiros sempre lhes sejão

preferidos. Que resta pois? Huma só cousa:
que haja prudência, sem a qual todos os re-

cursos favoráveis, que Deos nos apresenta,

são frustrados, e sem eífeito, prudência, digo,

em saber governar homens, nunca jamais em-
pregando meios de severidade senào depois
de ter exhaurido os de doçura; e fazeudo-lhes
ver por todas as maneiras possíveis, que o seu
bem solido he o único fim, a que se encaminha
tudo quanto se lhes ordena; prudência em to-

lerar as faltas dos outros, particularmente nào
sendo de consequência; porque todos as te-

mos; e a desgraça he, que escapão á vista do
nosso amor-proprio ; prudência nas tentativas

dirigidas ao melhoramento da própria fortuna,,

que a maior parte dos homens quer que sejào
todas efficazes , e por conseguinte enriquece-
rem em poucos dias; como se a nossa sorte

pendesse somente das próprias diligencias , e

nào fosse antes eífeito da Divina Vontade, que
muitas vezes quer que alguns homens nunca
saião do estado da pobreza, apezar de iodo o
seu cuidado, e applicação, talvez por ser este

o caminho
, que lhes foi traçado para chega-

rem ao Ceo, &c.
Nào erão neste grande Homem (como

suçcede em muitos) as boas máximas somente?

- MH mmi
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especulativas; se as suas palavras as descre-
vem com tanta energia, também se nos mostra
sempre o exemplo nas suas acções: se tão dis-
cretamente fallava na concórdia entre os dois
Poderes, vejamos como da sua parte a conser-
vava. Escrevendo ao Bispo de Angola, lhe
diz: "V. Ex. a não me falia no seu General;
se conserva com elle união, O meu (1) tem
qualidades de coração estimabilissimas; ama
a paz; nem se alterou ainda o laço da amiza-
de

,
e da politica, com que sahimos de Lis-

boa (2)." Tocando depois em não approvar a
vehemencia, com que se tinha havido o Bispo
do Maranhão nas contestações com o General,
e Ministros, continua: "Eu já tive alguns
princípios de choque com os meus Ministros
Seculares, por causa de dois Recursos (3) que

(1) Era Martinho de Sousa e Albuquerque.
(S>) Fallando-me S. Ex.a depois que veio do Pará

nesta boa harmonia, que sempre conservara com o Gover-
nador, me disse que em qualquer cousa, em que pode-
ria haver choque, cuidava em o prevenir, e evitar: «'por
exemplo (me dizia) vinha alguma conta de ter havido
contenda em alguma Povoação entre o Director, e o Pá-
roco

,
hia eu ter com o Governador, e dizia-lhe: Corte-

mos esta origem de desordens; mude V. Ex.a o Dire-
ctor, que eu também mudo o Pároco: e ficava tudo re-
mediado sem contestação entre nós."

(3) O motivo destes dois Recursos me conta S. Ex.a

em huma Carta, que nessa conjunctura me escreveo, e
começava assim: "Para que V. m. saiba o que por cá
padecem os miseráveis Bispos, quero-lhe contar dois es-
pinhos

, que presentemente ferem o meu coração : dois
Aggravos, que puzerão na Coroa contra mim, e a que
hontem acabei de responder. Eis-aqui a causa do pri-
meiro. Observei na Visita, que havia huma grande con-
fusão entre as Paroquias, achando-se muitos domiciliários
perpétuos no districto de humas, e bem próximos á Igr.e«

«*
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puzéráo na Coroa contra mim: mas ao presen-

ia; mas alistados era outras remotíssimas; tudo a fim de

viverem mais descançados nos seus vicios; pois ao Pá-

roco do districto, que era o que tinha razão para conhe-

cer os seus procedimentos, desprezavão como estranho; e

ao próprio satisfazião com a conhecença, apparecendo-lhe

huma vez no anno. Mandei que se alistassem nas suas

respectivas Paroquias. Oh! Jesus! Recurso á Coroa, que

he violência. O segundo procedeo de hum Mandamento,

em que instruía as rainhas Ovelhas sobre a obrigação,

que tem de concorrer á Paroquia nos Domingos, e Dias-

Festivos; mas não pondo lei preceptiva: somente por-

que as Missas da madrugada erão muitas nesta Cidade,

ordenando que não houvesse mais do que huma em cada

Paroquia para os mais necessitados. Eis-ahi nova grita,

e novo Recurso á Coroa." A respeito do assumpto, que

deo causa ao primeiro Recurso, vemos huma Represen-

tação que o Prelado fez a Sua Magestade em data de
30' de Março de 1787, na qual expõe, que nas duas Vi-

sitas, .que havia feito, lamentara entre outros abusos "a
confusão (como elle se explica) a que se acha reduzida

a ordem hierárquica das Paroquias, ordem, que segundo

a sua originaria instituição, e pratica constantemente ob-

servada na Igreja, requer certos, e determinados limites,

.e huma união moral de Familias, de que o Pároco he

cabeça, e a que deve dar como vida, e movimentos por

meio do influxo das acções pastoraes ;
porém ordem in-

teiramente perturbada em alguns lugares desta Diocese."

Refere então o mesmo que me dissera na Carta, que fica

transçripta, e continua: " Vendo eu os funestos eífeitós

de tão grande abuso, parecendo-me que longe de encon-

trar as Ordens Regias, promoveria antes a sua devida

execução, se trabalhasse em reduzir as cousas ao justo

equilíbrio, em que as desejou pôr p Senhor Rei D. José,

Augusto Pai de Vossa Magestade, quando annuindo á

supplica do meu Antecessor D. Fr. Miguel de Bulhões,

ordenou que se erigissem estas novas Paroquias, a fim de

facilitar aos índios, e mais moradores do Estado o fructo

saudável das acções pastoraes; determinei-me afazer dei-

tar alguns moradores nas Paroquias vizinhas dos seus do-

micilio», não obstante acharem-se addictos a outras muito

remotas. Mas tendo encontrado alguns obstáculos . . .
par

gsta causa recorro a Vossa Magestade, &c p

"

TOM, I„ O
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te está isto atabafado, não sei se por huma ju-
diciosa industria do Governador, ou por ve-
rem que o Ministério não approva muito estas
contestações."

Excederíamos muito os limites próprios
deste Escrito se houvéssemos de transcrever
nelle quanto achámos nos deste exemplarissi-
iuo Prelado ao propósito, de que aqui falía-
mos; remataremos portanto com hum extra-
cto, em que se vem assaz retratadas assim a
sua brandura, como a sua humildade, virtu-
des, que fazem a matéria deste Capitulo, e do
antecedente. Em huma Carta, que me escre-
veo, diz: " Tinha quasi acabada huma grande
Carta, em que dava a V. m. noticia de muitas
cousas, que tenho feito depois que me acho
nesta Terra; porém occorreo-me que he me-
lhor obrallas do que referillas: quanto mais
que sendo misturadas com mil defeitos do
meu amor-proprio, e talvez por isso do nume-
ro daquellas, que ísaias compara ao pannus
menstruais, julgo mais acertado deixallas em
silencio. Só digo a V. m. que ainda não afrou-
xei o mais levemente no que tinha principiado;
antes cada vez mais em augmento; e, graças
infinitas ao Senhor, sinto-me com forças, e es-
pirito para continuar, apezar das opposições
do Inferno, que entrão a declarar-se, e entre
ellas algumas violentas á natureza; consolan-
do-me muito com esta verdade, que tenho ap~
prendido na Escriptura, e na Historia das Vi-
das dos Santos; que as opposições, e perse-
guições são a partilha ordinária dos verdadei-
ros Ministros do Evangelho

;
por quanto &

obra de Deos só crescer e se arreiga entre as-
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contradicções , e as cruzes: eu seria soldado

muito mimoso, e delicado da milicia de Jesus

Christo, se me persuadisse, que sem passar

pela agoa, e pelo fogo das tribulações poderia

ter direito á gloria do triunfo. Ainda, quando

tiver occasiao, lhe heide contar alguns dos mo-

tivos destas opposiçòes ; e verá V. m. até onde

tem chegado os abusos, que rei não neste Paiz;

e se a doçura Evangélica pode ser tanta, que

sesofírão sem susto de resvalar para a indolên-

cia criminosa: porém quero dizer-lhe sempre,

q.ue muito alcanção as instrucçòes publicas;

assim como forào o meio de propagar a Reli-

gião , assim o são de a sustentar, e promo-

ver: pois isto deverem os Povos ,
que todos

os desígnios, e cuidados do Bispo nào tem por

objecto arais do que a sua salvação! Oh que

bel la maquina para combater o coração hu-

mano !

Bem se pode suppôr quanto o baixo con-

ceito que elle fazia de todas as suas obras o

defenderia, como escudo impenetrável, contra

o desvanecimento,, que os louvores dos ho-

mens podem excitar. Com efíeito parece que

nelle, em vez de produzirem aquelíe mal, erào

motivo de novas reflexões para crescer nas

virtudes. As belías cousas, que delle achá-

mos escritas a respeito dos juizos humanos,

são mais huma lição, que nos não accomraodá-

mos a passar em silencio. Em huma Carta a

Fr. José Maine: "Não me admiro (diz) que

a essa Corte tenhão chegado algumas noticias

favoráveis da minha conducta; cara nova, hum
trata affavel, agasalho da pobreza, doçura, e

Bão< sei se diga indolência, e insensibilidade

o 2

~
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á vista dos abusos mais grosseiros, e escanda-
losos; tudo isto he bastante motivo para des-
afiar os louvores do Povo. Porém deixe V. S.
que o tempo embote o estimulo da novidade,'
e que a prudência do Medico tente alguma o-
peração mais violenta em ordem a prevenir a
gangrena; e ouvirá gritos bem diflerentes, co-
mo já começão a soar. Eu seria o Bispo mais
infeliz do mundo, se todos se contentassem de
mim: a Historia nos convence de que jamais
Bispo algum, digno deste respeitável nome,
deixou de experimentar opposições, e cruzes . . *

aqui he onde propriamente se verifica aquellâ
palavra—mal com Deos por amor dos homens,
ou mal com os homens por amor de Deos:—

-

mas eu escolherei sempre a segunda parte.
Em outra Carta escrita ao Geral da Ter-

ceira Ordem Fr. António Vieira , vemos o se-
guinte: "Gratifico a V. R.ma gosto, com que
recebe as noticias favoráveis dos princípios da
minha administração: porém reeommendo-lhè
se lembre que a cousa mais variável do mundo
he a opinião dos homens: agora me põem so-
bre as nuvens; talvez não tardará muito que
me desejem arrojar ao profundo dos abysmos:
mas eu, que só temo a Deos, e a ninguém
mais desejo agradar, olho com indifferença
para os louvores , e para os desprezos , repe-
tindo a belía palavra do Apostolo: Mihi autem
pro mínimo est ófc.

" Eserevendo a hum Sebas-
tião Prestes, diz: " Se o jaizo de Deos a res-
peito das minhas qualidades não fosse diffe-
rente daquelle, que V. m. forma, assim como
todos os que me amão, que maior motivo pu-
dera eu desejar para meu descanço, e ainda
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para a minha alegria? Porém os homens íe^

vados sempre do que apparece nos objectos,
encontrão-se muitas vezes com Deos, que só
julga delles pelo que são." Em Carta a Fr.
Gregório José Viegas , da Terceira Ordem

,

diz :
" Não deixo de divisar nas suas expres-

sões restos sensíveis de huma innocente pai^
xão, que lhe faz ver em mim qualidades, que
eu não tenho : este mesmo piedoso engano me
parece tanto menos reprehensivel

,
quanto o

considero como hum novo estimulo, que me
despertará daqui em diante a verificar o bom
conceito, que V. P. tem formado da minha
administração." Eis-aqui como elle convertia
em triaga o que para outros he veneno. E
continua: "Até agora, meu Amigo, não acho
em mim senão desejos de imitar os grandes
Mestres da Antiguidade Ecclesiastica : e se
alguma cousa fora disto apregoa a voz publi-
ca, he a prova menos equivoca da calamidade
do século, onde faz espécie o que em outros
tempos mais felizes seria trivial, e assaz or-
dinário." De todos os seus conhecimentos ti-

rava o raro fructo de se anniquilar, e de ter
em menos preço tudo quanto fazia.

E se os louvores, que lhe davao, não
achavão no seu animo entrada á vangloria,
os que sahião de sua boca não Ievavão a mí-
nima mancha de lisonja, ou fingimento; erão
sinceras expressões da sua sensibilidade , e
gratidão, e sempre (por me explicar assim)
christianizados. A' cerca da sua sensibilidade,
se exprimia elle assim em certa occasião: "Sou
genialmente sensível aos obséquios, que me
fazem

; mas quando os recebo de pessoas já

~
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no
de si mesmas táo amáveis , e dignas do meu
respeito, então nâo he hum simples desejo,

que tenho de mostrar-me agradecido; mas hum
sentir a alma cahindo com todo o pezo debai-

xo da mão, que me beneficia." Nestas cir-

cumstancias se achava para com o Ministro

de Estado Martinho de Mello, que fazia delle

a devida estimação, e favorecia os seus epis-

copaes requerimentos. Vejamos porém como
elle lhe exprimia os seus agradecimentos, e

confessava o favor, que lhe devia. Em huma
Carta, em que lhe expõe as suas pertenções,

e os meios, de que necessita para os estabe-

lecimentos , em que alli cuida com desvelo,

conclue: "Tudo espero conseguir, porque te-

nho o patrocinio de V. Ex. a
; ou melhor, por-

que tenho a Deos, que he certamente o que
tem movido o seu coração a obrar a favor de
mim , e desta igreja cousas táo extraordiná-

rias .... pelo que beijo mil vezes as mãos a

V. Ex.a" Ern outra diz assim: " Tive a honra

de receber huma Carta tão cheia de tesíemur

nhos do singularissimo favor, que devo a V.

Ex.*, que nunca me será fácil explicai los ; e

só á minha alma sensível, e agradecida rica o

sentir dignamente seu doce pezo. V. Ex » está

apostado em distinguir me ; ou para o dizer

melhor, Deos nosso Senhor, conhecendo a mi-

nha extrema vileza em todo o sentido, e que
por essa causa soffreria talvez a sua eleição

algum deslustre aos olhos dos homens , quiz

de propósito escolher a V. Ex.
a
para dar- me

como hum novo ser com o seu credito, e be-

nefícios; e obrar assim por hum tao illustre

meio o que elle mesmo executava immediata*
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mente em outros séculos, quando eráo mais
necessárias estas demonstrações da sua Omni-
potência. En adoro com profundo acatamento
a mão benigna, que me liberaliza todas estas

mercês ; sem comtudo deixar de reconhecer
dignamente no meu coração, e estimar o amá-
vel instrumento, porque ellas me sào feitas/'

Mas he já tempo de continuarmos a vêr
individualmente, e a admirar as suas acções*
e multiplicados trabalhos pastoraes.

CAPITULO VII,

Seminário.

a' vimos como na Carta , em que o nosso
Bispo dá conta ao Ministro de Estado dos
seus primeiros passos no Pará, lhe diz—que o
Seminário era o objecto mais attractivo do seu
zelo, e das suas complacências: — E como
deixaria de ser assim? Conhecia o sábio Pre-
lado, que a raiz da felicidade de qualquer
Diocese está em hum Clero edificante, e Pá-
rocos dignos, que instruào as ovelhas com a
palavra, e com o exemplo; e que orneio de
os obter taes he hum Seminário, em que se
crie

, e forme o Clero na sciencia , e espirito
Ecclesiastico. Mas seja o mesmo Prelado
quem nos exponha o estado, em que achou o
Seminário do Pará; os meios, que buscou

~~
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para o melhorar, e accrescentar; os cuidados
com que vigiava sobre elle; e o que os seus
desvelos conseguirão no curto tempo do seu
Episcopado.

Na Carta, que escreveo ao Ministro de
Estado logo que chegou ao Pará, diz: "Acho
o Seminário nas mais felizes disposições para
se formar hum dos estabelecimentos mais úteis

á Igreja, e ao Estado: he Casa grande, e es-

paçosa; porém algum tanto arruinada nos te-

Jhados, e necessita de despeza grande para se

pôr em hum pé de subsistência. O seu rendi-

mento actual são ..... desta pequena som-
ma se hãode tirar 25$000 réis para o Reitor;

70S000 réis para hum Professor de Gramma-
tica; huma commoda porção para hum Vice-

Reitor, que he indispensável, e para os Cria-

dos necessários ; reparos do material ; e sobre

tudo o sustento dos Seminaristas pobres, cujo

numero se acha reduzido a quatro ,
pela im-

possibilidade de assistir a mais. Eu, Senhor,
protesto na face do Ceo, e da terra, que ex-

ceptuando o preciso para a minha subsistên-

cia, e da minha pequena família, tudo o que
que restar hade ser consagrado ao bem da mi-

nha Igreja: porém que posso eu sem a protec-

ção de V. Ex. a
? Confiado nesta entro já a ocr-

correr a algumas ruínas do Seminário; a pre-

parar as aulas; admittir mais alguns Semina-
ristas pobres

; pôr em acção a Cadeira de Mo-
jral, que estava amortecida por não ter senão

40$000 réis de côngrua ; em fim a dispor tudo

o que a experiência me for mostrando, que he

indispensável."

Quanto aos meios, que logo propõe para
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poder supprir a todas aquellas despezas , re-

pete o que já havia representado a Sua Ma-
gestade antes de sahir de Lisboa, e diz : "A
respeito do espolio do meu Antecessor, ha
muitos Arestos em casos idênticos, e ultima-

mente a Resolução de Sua Magestade sobre

o espolio do Bispo do Maranhão D. Fr. An-
tónio de S. José, mandando que fosse levan-

tado pelo Successor na Igreja, onde o mesmo
espolio tinha sido adquirido; além das Deci-

sões de Direito, que plenamente me favore-

cem, não me deixão duvidar, de que a Rainha
nossa Senhora quererá fazer applicação deste

dinheiro para huma obra tão pia, e útil aos seus

Estados. O mesmo digo a respeito da nova
forma.das antigas Contribuições das Côngruas
dos Cónegos, e Beneficiados, que excedem o nu-

mero, em que assentámos." Em outra Carta ao

mesmo Ministro accrescenta: "Agora me occor-

re outra espécie: se for impraticável, V. E. me
perdoe, attribuindo tudo a hum ardor inven-

civel de me fazer útil á minha Diocese. O nu-
mero total dos Religiosos Mercenários (abran-

gendo assim os do Pará como do Maranhão)
não chega a 50 : podião accommodar-se bella-

mente nas Casas, que tem no Maranhão, e

applicar-se a desta Cidade com as suas rendas

para o fim mencionado. Bem sei que alguns

paroqueião actualmente as Igrejas deste Bis-

pado; porém cuidando se em formar hum bom
Clero , como vou proseguindo , he innegavel

,

que ficarão mais bem servidos ; e os ditos Pa-
dres com melhor disposição para observarem
as leis monásticas; sendo certo, que hum dos

motivos mais ordinários da relaxação he have«

tom. i. p
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rem muitos Conventos, e poucos Religiosos:
a causa legitima para nào poderem satisfazer
a todas as observancias brevemente degenera
em pretexto, frívolo para se eximirem até das
mais fáceis

; e ei-los ahi ociosos, inúteis abso-
lutamente á Igreja, e ao Estado."

Respondendo á Carta, em que o Ministro
lhe remetteo o Decreto, que concede a applica-
ção do espolio do Bispo antecessor para o Se-
minário, se exprime assim :

*> DiíEcultosamen-
te poderei explicar a viva impressão

, que fi-

zerào sempre no meu animo agradecido os lan-
ces da benignidade de V. Ex. a

: porém este
mais que todos, por lhe considerar hum gravís-
simo obstáculo no documento, que apresentou
o Ouvidor desta Comarca .... Recebendo o
dinheiro, entro a reparar as ruínas do edifício,
e acudir ao mais necessário; vendo se com o
resto posso levantar algumas Casas para ren-
dimento do Seminário." Em outra Carta ve-
mos o seguinte: "Vou continuando nos repa-
ros do Seminário: e porque foi preciso fazer
huma Casa da primeira necessidade, e esta
dava com modo a huma varanda para a parte
cio rio, mandei proceder aella, em ordem a
dar algum desafogo aos pobres Meninos, que,
pelo que se tirou ao edifício, se achavào sum-
mamente apertados."

E se tanto cuidado tinha ainda no mate-
rial desta Casa

, qual seria o que empregava
no formal? Lembrou- se logo de lhe dar^Es-
tatutos "em que (como elle se explica) aju-
dado do conselho do Reverendo Cabbido, e
de Pessoas recommendaveis em hum, e outro
Clero por sua instrucçao, e probidade, deixas-
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se ordenado hum corpo de Leis seguro para

servir de perpetuo Regulamento áquella Ca-

sa." Reflectindo porém, em que só podião

cabalmente formar-se depois que obtivesse a

Resolução de Sua Magestade sobre as Repre-

sentações, que lhe havia feito, a fim de esta-

belecer o Seminário no pé, em que devia ficar,

e em que " á vista (são palavras suas) do fun-

do, e massa total, de que hade constar para

o futuro o património da Casa , seja fácil de-

terminar o numero dos Seminaristas, designar

Professores, e dar outras providencias, que

no estado presente do Seminário erâo imprati-

cáveis;" entre tanto só publicou huma Carta

Pastoral (dois mezes depois da sua chegada

ao Pará) na qual se contém hum Regulamen-

to, por que o Seminário se devia governar in-

terinamente, e em que se vem acertadíssimas

providencias ,
que se estendem tanto ao espi-

ritual , como ao temporal da Casa. Começa
por estas palavras: "Considerando nós com a

mais seria, e profunda applicaçào os soccor-

ros immensos, que a Igreja pôde tirar de hum
Seminário bem regulado , onde se instruáo

igualmente nos bons costumes, e na doutrina

os sujeitos destinados para o Ministério Ec-

clesiastico, e que tem de vir a ser os Mestres,

e Doutores , e as Luzes dos Povos ; e refle-

ctindo ao mesmo tempo no darnno considerá-

vel, que tem causado, e pode causar para o

futuro a este nosso a continuação de se regu-

lar por leis meramente tradieionaes, e vocaes;

o que sem duvida não pode deixar de abrir a

porta a mil aiteraçòes contrarias ao espirito de

consistência, que deve fazer a base de' todos

p 2
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os Estabelecimentos desta natureza, até che-
gar por fim a reduzir-se tudo a huraa confusão
eterna, sem nunca os Superiores immediatos
acharem ponto fixo, a que se arrimem, &c."
Diz entào que movido de todas estas reflexões,
havia determinado proceder á formação de
hum Estatuto; mas que pela razão já acima
exposta, dava esta interina providencia. "Já
tenho (diz eile ao Ministro d'Estado) no Se-
minário vinte e tantos Porcionistas, além dos
quatro Seminaristas, e dez Acólitos. Vejo
com summa complacência formarem-se estas
tenras plantas, as quaes transportadas depois
a hum terreno mais espaçoso não deixarão de
enriquecer a Igreja, e o Estado com os seus
ffnetos." E em outra Carta :

" Que alegria me
causa, Ex.m ° Senhor, ver a nova face, que
vai tomando este Estabelecimento ! Assim eu
tivesse sujeitos beneméritos, que me ajudas-
sem a promover a sua feliz educação." E
apontando hum Religioso Mercenário de me-
recimento tanto na Theologia , como em Bel-
las Letras (Fr. João da Veiga) requer ordem
para elle ir assistir alguns tempos no Semi-
nário; e acerescenta : "sujeitando-me eu a dar-
Ihe a rainha meza, e ainda a consignar-lhe do
meu rendimento alguma pequena côngrua, co-
mo estou fazendo com o Professor de Moral •

que tudo dou por bem empregado, sendo para
tão nobre fim.'''

Passado algum tempo escreve ao mesmo
Ministro, e lhe diz :

" Tendo o meu Seminário
a ventura de estar debaixo da protecção de
V. Ex. a

,
he justo, que eu lhe não encubra os

progressos, que nelle se vão divisando." E di-
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zendo que por se haver despedido o primeiro

Reitor, escolhera para aquelle ministério ou-

tro, a saber, "hum Religioso do Carmo, an-

cião, sisudo, muito experiente, e activo; o

qual unido com os Mestres de Filosofia, de
Grammatica, e com o Vice-Reitor, todos su-

jeitos beneméritos, tem posto o Seminário na
mais bella figura: 17 Meninos já da nova crea-

ção entrarão este armo na Filosofia , e a vão
continuando com assaz aproveitamento : estu-

dão por hum Alemão moderno, que tem me-
recimento : mas só quero que se appliquem á
Racional, que he a que mais serve para a
vida Ecclesiastica, ou politica. Comtudo se

algum mostrar génio para as Fisicas, não dei-

xarei de favorecer esta útil applicação. Creio

que sahirá daqui alguma cousa digna das es-

peranças da Igreja, e da Republica."

Em Carta escrita a Fr. Gregório José
"Viegas na data de 31 de Maio de 1787 lhe diz:
" Os meus Filósofos Seminaristas vão fazendo
hum progresso mui vantajoso, de que dérão
claro testemunho no Exame publico, que se
lhes fez de Lógica: responderão a tudo admi-
ravelmente, mostrando hum pleno conheci-
mento de todas as regras, particularmente da
Critica, e Hermenêutica, em que mais insisto

por causa da sua grande utilidade: são 17 Me-
ninos, e quasi todos com assaz engenho: pas-
são á Metafísica.

Aiada os seus desvelos se estenderão a
instituir outro meio de promover os estudos

;

o estabelecimento de huma Academia, de que
dá conta a Martinho de Mello em huma Car>
ta, na qual tocando-ihe em algumas providen*
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cias a favor dos Ordinandos para prover as
Paroquias (de que trataremos mais largamen-
te em outro Capitulo) e dizendo : "que lhe fe-

ria intimamente o coração ver entrar naquelle
ministério Sacerdotes de hum dia, sem maio-
res luzes, nem experiência" accrescenta-: "To-
das as minhas esperanças estão em huns pou-
cos de Moços, que vou criando ao meu bafo
no Seminário ... Já disse a V. Ex. a que tenho
17 na Filosofia ... eu não me esqueço de os
estimular por todos os motivos, que alliciáo á
applicação; e agora acabo de ordenar huma
espécie de Academia no mesmo Seminário

,

em que elles, e outros de fora tanto Religiosos,
como Seculares discutirão alguns problemas,
que lhes distribui, de matérias interessantes,
com appíauso da flor da Cidade, que fiz con-
vidar ao mesmo Acto." E fallando-me a mim
neste assumpto em Carta

, que me escreveo
pelo mesmo tempo, diz: "Discorrerão todos
admiravelmente; e para dizer tudo, enchêrão-
me de alegria, e de admiração; e o mesmo
confessarão os mais assistentes . . . continuan-
do o Senhor em favorecer as minhas intenções,

terão os meus Successores mais recursos, do
que eu achei."

Já vimos em outro lugar como o zeloso
Prelado não omittia meio algum, que pudesse
influir na boa educação, e em formar o espiri-

to, e costumes dos Seminaristas, já visitando*

os nos seus quartos, já sahindo com elles a
passeio, e convidando todos os dias dois para
a sua meza, &c. Não deixarão com tudo estes

extremosos cuidados de serem agoados com
desgostos; sendo hum deites, o sahirem va-
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rios Seminaristas por se não accomniodarèm
seus pais a que elles seguissem a vida Eccle-

siastica. Porém tudo vence a constância; co-

mo o mesmo Prelado confessa em huma Car-

ta, que me dirigio, e em outra escrita para

Vianna do Alemtejo na data de 12 de Setem-
bro de 1787; na qual depois de dizer a con-

solação
,

que experimenta com o estado do
novo Hospital (que fará a matéria de hum Ca-
pitulo) continua: "IN ao he menor a satisfação,

que me vai dando o meu Seminário, depois de
bastantes amarguras, que tenho tido por amor
delle: graças a Deos, que me mostra tão cla-

ramente, que ainda neste mundo nào se goza
bem, por mais innocente que seja, que não
custe muito."

Estendião-se ainda os seus cuidados , e

providencias , neste ponto de instrucçâo , ás

Escolas das primeiras letras. Vemos em huma
Carta dirigida ao Ministro d'Estado o seguinte:

"Tenho diferido dar a V. Ex. a noticia relativa

ás Escolas de ler, e escrever; porque reservei

fazer esta promoção para o tempo da Visita,

em que pudesse examinar pessoalmente a ca-

pacidade dos lugares, e poupar aos Perten-
dentes o trabalho de vir a esta Cidade: obser-

vando porém que me demorava, mandei affi-

xar Editaes nesta Cidade, e nas três Viíías

principaes, Vigia, Camettá, e Macapá. Até
agora só a Escola da Vigia tem Oppositor: di-

zem que 80S(>00 réis he côngrua insuficiente
a hum homem impossibilitado para manejar
outros meios de vida: e na verdade parece que
tem razão. Espero comtudo que serão provi-

das as mencionadas Escolas : assim eu tivesse
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ordem para augíii&iíar o numero, a fim de ex-
pellir a ignorância crassissima, que reina em
todo o Estado."

CAPITULO VIII.

Cuidados, e diligencias na instrucção, e costu-

mes do Clero, e especialmente dos Pá-
rocos.

Oendo o principal fim do Seminário o for-

marem-se nelle (como se explica o Prelado)
os que devião ser Mestres, e Doutores; que
cuidados nâo empregaria elle para tornar taes

os que tendo já entrado no Clero, se não podião
aproveitar da educação do Seminário, e espe-
cialmente os que tinha de constituir nas Paro-
quias para serem seus cooperadores nas fun-
ções pastoraes? Já vimos como elle, ainda an-
tes de sahir de Lisboa fez delles hum consi-
derável assumpto de Representações a Sua
Magestade; e como nisto insistio nas primeiras
Cartas, que escreveo do Pará, confessando
ser este hum grande objecto da sua magoa,
pela falia, que achava de Párocos assim em nu-
mero, como em sufficiencia : mas aqui colligi-

remos mais individualmente os testemunhos,
que achámos das suas diligencias a este res»

peito.

«ff
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Quem se náo admirará ao vêr como o

incansável Prelado abrangia ao mesmo tempo
a tantas cousas diversas, nâo dilatando hum
momento o começar, e proseguir tudo o que
podia pertencer ás obrigações Episcopaes? Na
Pastoral, pela qual institue as Conferencias

Ecclesiasticas publicada antes de ter decor-

rido mez e meio da sua posse do Bispado,

já diz, fallando da instrucção do Clero : "Pa-
ra isto já temos dado algumas das providen-

cias necessárias, e náo podemos disfarçar a

viva alegria de vermos em pouco tempo re-

novada por este meio a face da Igreja." Na-
turalmente isto se referirá ao que vemos em
Iiuma das Cartas áo Ministro cTEstado, que
havia "hum exercício quotidiano (diz elle) em
minha Casa com os Ordinandos, de que vou
observando os mais admiraves effeitos."

Começa a Pastoral para o estabelecimento

das Conferencias Ecclesiasticas por estas pa-

lavras : "Depois que a Divina Providencia se

dignou chamar-nos ao governo da sua Igreja,

hum dos principaes desígnios, que tem occu-

pado o nosso espirito, foi o de promover entre

o nosso Clero o exercício das Conferencias Ec-
clesiasticas, este exercício tão recommendado
pelos Santos Padres , e Mestres do Christia-

nismo, e que em todos os séculos sempre me-
receo a attenção dos Pastores dignos deste res-

peitável nome. Sabião elles perfeitamente, que
os lábios do Sacerdote devem ser o deposito da
S ciência ; e que da sua boca tem direito os

Fieis de pedir a explicação da lei: sabiào quão
indigno era do caracter Sacerdotal aquelíe, que
despreza a Sabedoria; e que por isso o Após-
TOM. I. Q

~
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tolo S. Paulo, na pessoa de seu discípulo Ti-
motheo , reeomtnendava a todos os Ministros
Sagrados o uso continuo da lição, para se po-
rem em estado de exhortar, e ensinar os Po-
vos. Nem lhes escapava da vista o que tinhão
dito os Padres do IV. Concilio de Toledo—
que a ignorância he a origem funestíssima de
todos os erros:— devendo por isso ser detes-
tada com horror, especialmente nos Sacerdo-
tes; pois que, segundo a expressão de S. Ber-
nardo, se elles carecem dos conhecimentos ne-
cessários , o espirito da mentira nào tardará
muito a fazer inútil o sen zelo, impossibilitan-
do-os para acautelarem os Fieis contra o pre-

stigio das il lu soes mundanas , e lhes descobria
rem os perigos, de que está juncado o cami-
nho do Ceo.'"

" instruídos pois destas lições saudáveis»,
e desejando trilhar felizmente as pizadas de
tào veneráveis Mestres , estamos determinados
a empenhar os nossos débeis esforços no esta-

belecimento das referidas Conferencias , em
ordem a entreter nesta Diocese o gosto das
Sciencias Ecclesiasticas , e excitar em fim a
emulação, origem fecunda de producçòes lit-

terarias , mas quasi extinctas entre a maior
parte do nosso Clero."

Ordena por tanto a todos os Ecclesiasti-

cos da Cidade, e Subúrbios, sem exceptuar os
mesmos Capelíaes de navios em quanto ai li ex-
istirem , (jue nos Sabbados de cada semana,
pelas 4 horas da tarde se achem na Aula de
Theologia- Moral, a qual havia designado para
as ditas Conferencias, sob-pena de serem cas-

tigados a seu arbítrio os que faltarem alguma
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vez, sem primeiro ihe fazerem saber os moti-

vos' legitimo^. " E rogamos (diz elle) aos Pre-

lados 'das Corporações Regulares, por aquelfe

ardente zelo, que inflammoii os corações dos

seus Santos Patriarcas, pela gloria da Igreja,

e de que elles devem ser os íieis depositários,

que favoreção do modo possível esta nossa pia

resolução /mandando assistia ao mencionado

acto os Religiosos ,
que conhecerem ter capa-

cidade para instruírem, ou serem instruídos;

e apertados com. o doce vinculo de paz hum e

outro Clero Secular, e Regular, conspiremos

todos juntos contra tantos inimigos, que temos

de vencer, sendo os principaes delles os vi-

cios, os erros, a ignorância, e a impiedade."

Sào inexplicáveis os cuidados, que em-

pregava a respeito dos Párocos. Vemos no

grande numero de Cartas escritas a muitos

as admiráveis instrucções, que lhes dava; as-

sim como o incançavel desvelo, com que pro-

curava vencer a falta de meios, que achava

para provimento das Igrejas ; a miséria de al-

gumas Paroquias pelo procedimento, ou omis-

sões dos Pastores; o que tanto o consternava,

quanto o alegrava, a noticia de algum bom Pá-

roco. Ouçamolio escrevendo sobre este as-

sumpto aos seus Vigarios-Geraes.

£m numa Carta ao das Minas (o Doutor

Thovné de Castro Carneiro ) diz entre outras

cousas: "Bem sabe o Senhor, por quem sujeitei

os fracos hombros a hum pezo táo insupporta-

vel, e ao qual somente desejo agradar, que

não pude haver lance mais poderoso para des-

pertar a alegria no meu coração, do que quan-

do recebo a noticia de que tenho na minha

q 2

""
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Diocese Cooperadores instruídos, pios, e ze-
losos, que se esmerem no desempenho das
suas obrigações: eu os considero como hum
seguro penhor das misericórdias do Ceo: amo-
os, respeito-os no intimo da alma, como espe-
ques da minha fraqueza, e alivio da minha
amargura; e nào me fartara de tratar com el-
3es pessoalmente o grande negocio da salvação
das almas, que nos está incumbido, &c." E
depois de se remetter á Pastoral, que circu-
larmente enviava, continua: "Fogo, e não pa-
lavras he o em que eu desejara involver os
meus pensamentos, para que devorassem os
corações dos meus Coadjutores no zelo da sal-
vação das almas; mas particularmente os da-
q-uelles, que sentados ao meu lado sobre o
Throno Pastoral espreitão juntamente comigo,
e providenceião o rebanho do Senhor . . . Re-
commendo a V. m., que promova o estudo da
sã Moral, persuadindo ao Clero, que compre,
e leia os-AA. de melhor nota, como são as
Summas de Concina, de Colet, de Genet, de
Culiniati, deBesombes; os Tratados de Go-
deau, e outros vertidos em Portuguez. Inspi-
re aos Párocos, que juntos com o^Povo prati-
quem o santo exercício da Oração-mental, ao
menos nos Domingos, e Dias Santos. Obrigue
aos Párocos, que convoquem os Sacerdotes,
que existirem nas suas Freguezias, li urna vez
na Semana, para que com elles confirão al-
guns casos práticos de Theologia-Moral , e
conversem nas obrigações pertencentes ao seu
ministério."

Em outra occasião diz ao mesmo Vigaria
Geral

;
" Clame com a possível força aos Pa-

*L
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roços; para que se dispão dos próprios inte-

resses, e nâo procurem senào os de Jesus

Christo . . . obrigue-os a fazer Cathecismo aos

seus freguezes; a persuadir a necessidade, que
todos tem de orar frequentemente, para alcan-

çarem do Senhor os dons da conversão, e da
perseverança; a combaterem os prejuízos, e

superstições, de que estão cheios os Povos ; a
não facilitarem a absolvição aos penitentes

,

que he a origem fatalissima da corrupção dos
costumes; n'huma palavra, a fazerem-se por
sua ajustada conducta modelos vivos das suas
Paroquias, &c." Em outra Carta dirigida ao
mesmo: "Era preciso (diz) Reverendo Padre
e Amigo , que V. m. entrasse nos seios do
meu coração, para fazer huma justa idéa da
alegria, que sinto, quando me dizem que te-

nho no meu Bispado hum bom Pároco: eu o
considero como hum penhor dulcíssimo das
Divinas misericórdias; mas este jubilo cresce
quasi até afogar-me a alma, quando sei que
não só he Pároco, mas Inspector delles, seu
espelho, e seu guia: eu me figuro este mesmo
posto á frente dos outros Operários, que lhe
estão recommendados, estimulando-os aos la-

boriosos exercícios do Ministério com a pala-
vra do grande Apostolo: Quce et didicistis, et

vidistis , et audiatis de me , Jubc agite; e então
que fructos copiosos se vem logo brotar na-
quella vinha! Cada hum estuda, applica-se,
ora, bebendo nestas fontes sagradas as luzes
puras da Caridade, e da sã doutrina ; foge-se
do ócio; temem-se as impressões terribilissi-

mas da ambição, e da avareza; buscão-se os
interesses de Jesus Christo mais do que os
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próprios; em hnma palavra, a salvação das al-

mas he o objecto iinico das suas complacên-
cias. E depois disto poderá o Povo resistir

por muito tempo a buiria tal nuvem de impres-
sões suavíssimas? Ah! Meu Padre, sejamos
nós santos; e o Povo alírahido por hum natu-

ral, eocculto magnetismo, uào tardará muito
a sello."

Intimando por outra vez ao Vigario-Geral

do Rio-negro o vigiar sobre os Párocos, se

exprime na maneira seguinte: "Náo seja V.

m. câo mudo; clame, grite, reprehenda; e

avise-me quando vir, que a chaga gangrena, e

necessita de operação violenta . . . porém aos

que tiverem liuma louvável conducta, e des-

empenharem as obrigações do Cargo pastoral,

quero que os honre, e estime muito, seguran-

do-os da minha singular afleiçào: porque na
verdade assim como reputo hum ruim Pároco
por hum dos mais terríveis flagelos, que Deos
tira dos thesouros da sua cólera para castigo

do Povo; assim considero o que he zeloso, e

edificante como hum penhor da Divina mise-

ricórdia para consolação da Igreja; e por isso

tomara abraçar-me com elle, e mettello dentro

do meu coração , a fim de que animado pro-

síga resolutamente o caminho, que tem em-

prendido." E em outra Carta: " Desenganem-

se (diz) os máos Párocos, que lhes heide fa-

zer guerra de fogo , e de sangue , em quanto

me -durar a vida: sinto sempre retenir nos ou-

vidos este Decreto da igreja Universal : Irre-

fragabiU Constitutione savcimus , ut Ecclesia-

rum Pralati ad corrigendum subdiforum exces-

viis , maximè Clericorum , diligen/ér invigilcnt,

§€.

^_
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Quanto á falta de Sacerdotes, e de meios

de os ter, para prover as Paroquias, e ás di-

liçeucias, que empregava para remediar este

mal; vemos, entre outras, as expressões, com
que escreve a certo Pároco: "Que heide íazer

(lhe diz) na triste necessidade, em que me
vejo, de Sacerdotes ? que os nào tenho para

acudir a muitas Povoações, que estào sem el-

les. Achei as Religiões exhauridas
;
quasi ne-

nhuns Seculares com idade, e as outras dis-

posições para o Sacerdócio: só daqui a algum

tempo me poderei revolver com mais desafo-

go." E escrevendo ao Vigário Geral do Rio-

íiegro, lhe diz: " Chegando o resultado da Vi-

sita, ciarei as providencias convenientes; sup*

posto que fracas podem ser por causa das

grandes distancias, e da deplorável decadên-

cia, a que se acha reduzido o nervo das Leis,

e Disciplina Ecclesiastica , que parece mio
resta mais aos primeiros Pastores do que o

triste recurso das lagrimas, e dos gemidos."

E em outra Carta vemos as seguintes pala-

vras: "São muitas as queixas desta natureza;

e segundo observo, em pouco tempo chegará

a ruina das Igrejas desta Diocese a termos de
não poder ser reparada sem hum influxo ex-
traordinário da Soberana, e por consequência
summamente diflicil."

Comtudo elle o procurava. Em huma das
Cartas ao Ministro d'Estado , lhe diz :

" Já
vejo

,
que sem as tropas subsidiarias de Re-

ligiosos dificultosamente poderão as Fregue-
zias ser soccorridas de Párocos, pela falia, que
ha de Ordinandos hábeis, falta, que eu não
posso attribuir senão ao receio, que tem os
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pais de sacrificarem seus filhos aos trabalhos,
e indigencias

, que ordinariamente se experi-
inentão nas Paroquias. Quatro aunos tem cor-
rido depois que estou no Bispado: achei mui-
tas Igrejas sem Vigários; tem morrido neste
espaço de tempo 20 Sacerdotes. Eu não trou-
xe licença senão para ordenar 30. Daqui pode
V. Ex. a ver a necessidade, que tenho de que
Sua Magestade me prorogue a licença: ainda
que me parece mais acertado, que se desse
huma Resolução fixa para se ordenarem tan-
tos Sacerdotes, quantas são as Paroquias do
Bispado; e além disto 10, ou 12 para occor-
rerem ás faltas repentinas; e ainda para se
instruírem com tempo nos conhecimentos ne-
cessários ao Oíiicio Pastoral: porque me fere

intimamente o coração ver entrar iiaquelle mi-
nistério Sacerdotes de hum dia, sem maiores
luzes, nem experiência: o que succede fre-

quentemente por falta daquella providencia."
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CAPITULO IX.

Cuidados no soccorro dos pobres enfermos: Fun~
dação do Hospital, e da Confraria

da Caridade,

E:intre os mais objectos dos cuidados pas-

toraes, como poderia deixar de attrahir os des-

velos do terno, e caritativo Prelado a neces-

sidade dos pobres enfermos? Já em outro lu-

gar se tocou de passagem como elle desde o
principio da sua administração visitava diaria-

mente os enfermos em suas casas, soccorren-

do-os temporal, e espiritualmente. Mas quan-
to lhe cravaria no coração a compassiva dor o
ver que muitos nem o abrigo de huma casa

tinhào, expostos a morrer ao desamparo? E
que meios não excogitaria a sua engenhosa
Caridade para acudir, e remediar tào lamen-
tável miséria? Aqui, como em outros factos

do seu Episcopado se náo pode assaz admirar
a presteza, com que os seus benéficos pensa-
mentos se reduzião a obra, por grande que
esta fosse, como a de que vamos a fallar. Seja
porém elle mesmo quem no-la refira, para que
as palavras sejào dignas de tão admiráveis ac-
ções.

Escrevendo ao Ministro d'Estado, huns
cinco mezes depois da sua chegada á Diocese,

TOM. I. R

""
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lhe diz: "Vou participar a V. Ex. a hum novo
arbítrio, desentranhado do fundo da Religião,

e da Humanidade, em cuja execução ha dias

que trabalho. Olhei para esta Cidade; vi o di-

luvio de misérias, e pobreza, em quefiuctua-
va huma grande parte dos seus habitadores-,

morrendo muitos delíes ao desamparo, por
não haver hum asylo publico da necessidade:
enterneci-me , e temi juntamente que Deos
houvesse de me tomar conta, como a pai co int-

uiu rn, de não- ter ao menos feito alguma ten-

tativa para diminuir a somma de tantos inales:

em rim fechando os olhos ás despezas ímmen-
sas de hum estabelecimento desta natureza, e

com a quantia de cem mil reis, resolvi-me eu
mesmo a pedir esmola pelos moradores da Ci-
dade: com eíleito Deos mostra que abençoa
as rainhas intenções; tenho junto alguns seis

mil cruzados; e já comprado por 7õ(i$000 réis

hum sitio o mais próprio para Hospital, por fi-

car sobre o rio, e com algum principio de edi-

fício. Espero receber outras porções avultadas
nào só de dinheiro, mas de pedra , cal, ma-
deiras, trabalhadores, &c. com que poderei

pôr o Estabelecimento em íigura de abranger
até 70 doentes. O fundo para supprir ás des-

pezas do formal, he o que parece mais diffi-

cuitoso : mas eis-aqui alguns arbítrios, com
que Sua Magestade pode acudir sem diminui-

rão de sua íieaí Fazenda. ... O 1.° he este:

V. Ex. ffl estará sciente da avultada renda, que
tem os Padres Mercenários desta Cidade; por
que não poderá ordenar Sua Magestade a es-

tes Padres, que concorrão com quatro mil

cruzados aunualtnente para huma obra tão útil
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á feftjfc, e ao Estado? Outro arbítrio fazem

lembrar as determinações do Senhor Rei D.

José a respeito das Fazendas de gado, que os

Padres Jesuítas possuiao na Ilha grande de

Joannes: mandou o dito Senhor, que se re-

partissem por huns certos contemplados, com

a condição porém, que a todo o tempo, que

Sua Magestade quizesse dispor outra cousa

daquella fazenda, apresentariao o mesmo nu-

mero de cabeças, que tmháo recebido: ora

passa de 20 annos que este gado multiplica; e

bem se podem dar por satisfeitos os coutem-

piados com os interesses, que lhes ficâo. .

Aponto ainda a V. Ex.
a
a propriedade de dois

Officios de Sellador da Alfandega, que se

achão somente com Serventuários, &c."

Em Cartas particulares dirigidas a mim, e

ao Convento de Vianna d'Alemtéjo na mesma

occasiào, toca algumas circumstancias, contan-

do esta sua empreza, que náo será supérfluo

transcrever aqui: "Confesso (diz em biraia del-

ias) que me enterneci; porque náo posso negar,

que os pobres me levao o coração: pnz logo

em Imma folha de papel o meu nome com cem

mil ré's de esmola, e deitei-me a pedir pela

Cidade, acompanhado de huma grande parte

do Clero: he para louvar a Deos ver a alegria,

e satisfação, com que o Povo concorre para

esta obra. . . já se entra a trabalhar: com que

espero em í>eos de ver os meus pobrezinhos

consolados dentro de pouco tempo: todo o

mundo pasma de ver como no pequeno espaço

de hum (1) mez (que he desde que entrei nes-

{1) Tem esta Carta a data de 30 de Março de 1784.

R 2
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te desígnio) tenho tirado tanto dinheiro, sendo
a terra que he, pequena, e pobre: porém
Deos he quem tem movido os corações da
gente, e o que tem feito tudo." Assim em to-
das as cousas via a Deos , e se anniquilava
a si.

Bem energicamente vemos esta anniquila-
ção, faliando elle ao Governador do Mara*
nhào ao mesmo respeito da Fundação do Hos-
pital: "Quanto me alegro (lhe diz) Senhor
Ex.mo, de ver que o meu espirito se ajusta
táo admiravelmente com o de V. Ex. a na elei-
ção dos meios de concorrer para o alivio da
Humanidade! Porém eu uào tenho os socor-
ros eficacíssimos, que a V. Ex.a fornecem com
largueza a authoridade, o credito, e o poder.Em fim quero persuadir-me que no Maranhão
se serve Deos de hum instrumento próprio, e
magnifico para a execução destes desígnios,
sem duvida os mais conformes ás luzes da Re-
ligião, e da Natureza; e no Pará obra tudo
por si ímmediatamente. Tomara saber os ar-
bítrios, que V. Ex.» tem proposto a Sua. Ma-
gestade para o fim de conseguir huma subsis-
tência estável dos enfermos ! queria trilhar a
mesma vereda, que não duvido será amenos
alcantilada, e dihicil."

Lembrou-se elle de huma, porque cami-
nhou bem perpetuamente, qual foi a Institui-
ção de huma Confraria da Caridade, cujos
Estatutos se vem insertos em huma admirável
Pastoral, que começa: "Aquelles sentimentos
de compaixão, amados Filhos em Jesus Chris-
to, que iogo da entrada no nosso Governo nos
moverão a solicitar a vossa humanidade em
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favor dos pobres enfermos, tentando todos os

meios para que se erigisse na Capital deste

vasto Estado hum Àsylo publico, onde elles

pudessem achar algum recurso á miséria, são

os mesmos, que agora, vendo já este Edifício

próximo á sua perfeição, nos estimulão a des-

afiar novamente a vossa ternura com hum de-

sígnio, que considerado á luz da Fé, nào dei-

xará de vos parecer o mais próprio, e genuíno

para conciliar ao referido Estabelecimento os

soccorros indispensáveis para a sua solida , e

verdadeira consistência. E por vos não escon-

der mais tempo esta feliz idéa
;
julgámos que

instituindo huina Sociedade, ou Congregação
geral debaixo dos auspícios da Caridade, con-

forme o costume praticado em muitas Igrejas,

abriremos huma fonte inexhaurivel de bens,

que contribuirá abundantemente ao alivio não
só dos miseráveis, que se quizerem acolher

áquelle abrigo comnium, mas de outros mui-
tos, que a vergonha retém na obscuridade do
próprio domicilio, &c." Segue-se hum excel-

lente Discurso, em que não só inculca os bens
da esmola, mas refuta victoriosamente os pre-

textos , com que muitos se escusào de a dar:

e depois prescreve os Estatutos, que constão

de 16 artigos, em hum dos quaes diz, que
quer eile ser Protector perpetuo desta Santa
Irmandade; e roga a todos os seus Successo-
res, que se não dedignem de o serem; "para
que á sombra (são palavras suas) da Benção
Pastoral vá cada vez em augmento huma obra
tão agradável a Deos nosso Senhor."

Em outro artigo se contem, que todos os

Domingos pelas três horas da tarde concorre-
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rão os Irmãos á Casa do Hospital com as suas
insígnias ao peito, e dahi sahirao ordenados
em duas alas pelas ruas da Cidade a pedir
esmola, pegando sempre os mais nobres nas
alcofas; e além destes dois, ou três mais com
alcofas pequenas atraz, e adiante da Procis-
são hiráo despertando os Fieis com altas vo-
zes

:
e os mais hirào entoando a Oração Do-

minica^ e a Saudação Angélica. Por fim quer
que este Estatuto sirva para os outros lugares
da Diocese, em que possa haver meios de se
erigir esta irmandade, só com algumas diffe-
renças, de que prudente, e judiciosamente se
lembra.

O bom successo desta Instituição me com-
inunica elle em Carta datada de 12 de Julho
seguinte, dizendo- me com a sua natural inge-
nuidade: " Estou saltando, meu Amigo, de
ver o effeito que tem produzido este desígnio :

parece que foi inspiração do Ceo: vai lançan-
do altas raizes a caridade para com os pobres
enfermos, nào só nesta Capital; mas em dif-

fereníes lugares do Bispado/' Mas como dei-
xaria de succeder assim, animando-a o Pre-
lado exemplarissimamente cem o seu exemplo,
e com as suas exhoríaçôes? Em hunia Carta
escrita a certo Vigário, lhe diz: "Quanto a
mim confesso-lhe , que faço hum gosto de hir
todas as semanas com a alcofa na máo pelas
ruas da Cidade, estimulando a generosidade
dos Fieis; e outra vez em cada hum dos me-
zes pelas casas dos enfermos a consolallos, e
'repartir-lhes- a esmola. Creio, que náo he pe-
quena honra imitar ao mais sábio dos Após-
tolos, o qual nào se envergonha de pedir soc-
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oorms para os pobres de Jerusalém : que digo

eu? Tanto apreço fazia desta função, que pa-

rece a considerava como amais nobre, e ex-

celieute de todas as do Apostolado: fim tui-

ékiis de me Sçr. Em outra Carta diz: "O Se^

nhor General voluntária, e gostosamente se

ofíereceo para ser Protector no temporal ; e

tem contribuido com summa liberalidade: o

Doutor Ouvidor, e as mais Pessoas de bem
alistào os seus nomes alegremente, concorren-

do todos com as suas esmolas mensaes: a minha

he de 10S rs, por raez." E com estes exemplos

estimulava elle as Povoações ,
para as quaes

vemos muitas Cartas escritas sobre este as-

sumpto, e algumas de agradecimento ás pes-

soas, que lhe enviavão as suas esmolas.

Escrevendo-me S. Ex:' pouco mais de 11

mezes depois desta Instituição, se exprime da

maneira seguinte: " Disse-lhe, que a Pastoral

da Caridade teve hum feiiz êxito ; e he assim:

está plantada a Confraria em todos os lugares

da Diocese, que tem commoclidade para isso;

mas a todas sobresahe a desta Capital. Huma
vez na semana sahem os Irmãos a pedir es-

mola pelas ruas; outra no iiiez a vai repartir

pelos pobres Enfermos; e já se sabe , que a

nenhum destes actos falta o Bispo : posso-lhe

segurar, que vai contentíssimo de ver os seus

pobrezinhos consolados
;
que era esta huma

pena, que lhe feria intimamente a alma, ouvir

tantos gemidos, e lastimas; e não ter posses

para remediar a tudo. Louve a Deos , meu
Amigo, por me ter inspirado este santo arti-

ficio, e mostrar, que o abençoa. Quem me
dera, que ouvisse a musica tão agradável ao

~
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Ceo, que resoa quando entro nestes tristes do-
micílios! Quero dizer, as acções de graças, e
louvores de Ueos, em que rompem os mise-
ráveis enfermos, vendo-se soccorridos não só
corporal, mas espiritualmente; porque a todos
faço huma pequena instrucçáo

; e determino
Sacerdotes, que os váo confessar cada mez.

"

Entretanto crescia a Obra do Hospital
com prodígio igual ao com que havia come-
çado. Em huma Carta que o Prelado escre-
ve ao Ministro d'Estaclo, ainda antes de re-
ceber a resposta á primeira, em que lhe dava
conta desta em preza, e apontava os meios que
podião contribuir a formar o fundo da renda;
recordando o mesmo, diz: "He certo que esta
obra excede infinitamente as forças dje quem
nào chega a ter quatro mil cruzados ao todo
em cada anno: porém tenho as minas eternas
da Divina Providencia, e juntamente o patro-
cínio de V. Ex. a .... Até ao presente tenho
cobrado perto de oito mil cruzados; e com
esperança de receber mais." Falia depois no
estado da Obra, e pede a ajuda de alguma
cal, (que podia hir por lastro nas embarca-
ções) assim como o pagamento do preço da
ferragem, que havia mandado encommendar.

Vemos em outra Carta para o mesmo Mi-
nistro, as seguintes palavras: "Continua com
toda a força a Obra do novo Hospital ; e Deos
a mostrar que he do seu agrado pelas esmo-
las, que tem concorrido: trabalho já em hu-
ma Fazenda de gado na Ilha do Marajó para
fundo." E depois de lhe pedir a sua protec-
ção para o augmento do mesmo fundo , con-
tinua: "Ah! Senhor, se V. Ex.« presenciasse
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o que eu por obrigação do meu ministério me

vejo forçado a observar! Tantas victimas da

pobreza, e miséria , esqueletos vivos em des-

abrigadas palhoças, deitados na rede, espi-

rando a total desamparo, sem terem nem hu-

ma cuia de farinha ,
para matar a fome , &c."

Segue-se no tempo outra Carta , em que lhe

diz: "A obra do Hospital cresce : já ninguém

duvida, que em pouco tempo se verá acabada:

diz o Mestre, que completa não faria outra

semelhante por vinte e cinco mil cruzados.

Assim quer Deos confundir aquelles espirites

baixos, e pueris, que acostumados a medir

tudo pelas máximas de huma prudência terre-

na, censurão qualquer designio, que se afasta

da mesma regra, por mais que nelle brilhem

os caracteres da approvaçáo Divina."

Nào omittia elle da sua parte alguma das

providencias, que pudessem influir na perfei-

ção desta boa obra. Além de ter logo ao prin-

cipio determinado que houvesse hum cofre de

três chaves para recolher as esmolas , assis-

tindo á entrada, e sahida delias do cofre 3 Có-

negos, Thesoureiro, Escrivão, e Adjunto; an-

tes do fim do mesmo atino (1784) publicou hu-

ma Pastoral, pela qual declara ficar o Hospi-

tal sujeito á Jurisdicçào Ordinária, depois de

dizer excellentes cousas sobre o soccorro dos

pobres, como hum instincto da Natureza, e

consagrado pela Religião. Começa ella por

estas palavras :
" Deos tem semeado no fundo

do coração humano hum principio inalterável

de ternura, que entra na sua composição, e for-

ma, para o dizer assim, a parte mais clara, e

mimosa do homem, &c." Depois de desenvol-

tom. i. §

~
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ver este pensamento passa a.ponderar como a
Religião augmenta, e santifica este afíecto na-
tural; com que ardor os Apóstolos vigiavão
continuamente sobre a necessidade dos pobres,
e dos enfermos, cujo exemplo seguirão depois
todos os santos Bispos "persuadidos (diz el-

le) de que não erào menos Successores da-
quelles grandes Homens no desvelo para com
os afflictos, do que no esplendor da Dignida-
de: e por este motivo a voz publica os tem
qualificado com o amável titulo de Pais dos
pobres, que elles sempre avaliarão pela mais
nobre prerogativa da sua Dignidade ; assim
como pela mais inalterável de todas as obri-

gações Episcopaes. Daqui vem , que em to-

dos os séculos os Fieis, por hum instincto na-
tural do Christianismo se dirigirão aos Bispos,
como a Pais communs; confiando-lbes a dis-

tribuição das esmolas destinadas para o sus-
tento dos Pobres: daqui as Determinações dos
Concílios, dos Papas, e dos Soberanos da ter-

ra, para que os Administradores -dosHospitaecr,

e outros Asylos da miséria publica , estives-

sem sujeitos á intendência dos primeiros Pas-
tores." Especifica depois alguns dos Cânones,
Leis dos Soberanos, incluídos os nossos, e
anthoridades dos Santos Padres neste assum-
pto: e por tanto conclue: "Queremos que
esta Casa fique sujeita á nossa Jnrisdicção, e
dos nossos Successores, o qne nos pertence-

por Direito, visto ter sido fundada por nossa
authoridade, e tirar a sna primeira origem 4o
nosso zelo , e das nossas diligencias. Outro
sim ordenamos, que a nomeação dos Cíficiaes..
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da referida Casa seja feita por nós ,
e nossos

Successores, &c." (1)

Finalmente concluio-se a Obra; e então

escrevendo a Martinho de Mello, diz: "Vou
dizer a V. Ex.% que está concluído o Hospi-

tal dos Pobres , e já com todo o preparo para

se poderem admittir os enfermos; no que se

tem despendido alguns trinta mil cruzados :

ahi se vai abrir: a Providencia, que o tem le-

vado a este ponto por cima de tantos obstá-

culos, e dificuldades, he o fundo, d'onde es-

pero tudo o que deve supprir ás iimnensas des-

pezas, que começão a fazer-se. Seguro a V.

Ex.% que ás vezes sinto o espirito derribado

por terra com o pezo desta lembrança : porém

levanto os olhos ao Ceo, e digo : De quem he

a obra? He de Deos : basta; nâo he possi-

vel, que Deos falte a si mesmo: com tudo co-

mo esta confiança me náo dispensa de tentar

todos os recursos legitimos, que inspira a pru-

dência humana; novamente rogo a V. Ex.%

que faça chegar aos ouvidos da nossa Augusta

Soberana os clamores dos pobres Enfermos

deste Estado, submergidos no abysmo de tan-

tos males
,

que reclamão incessantemente o

influxo da sua maternal commiseraçâo." E re-

cordando os soccorros, que havia já proposto,

e requerido, e lembrando outras providencias,

conclue: "Bem sei que me faço pezado com
as minhas supplicas odiosas : porém, Senhor,

que heide fazer na triste conjunctura, em que

me acho, de ser espectador de tautas misérias,

ti) Esta Pastoral he datada em 2 de Dezembro de

1794.

S.S
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sem cabedal sufficiente para as remediar? Sigo
as pizadas dos veneráveis Bispos da Antigui-
dade, que sempre reputarão pela prerogativa
mais honorifica da xMitra a feliz obrigação de
interceder pelos miseráveis. &c."

Quantas virtudes respirào estas^ palavras?
Humilde confissão da própria fraqueza, ao mes-
mo tempo huma illimitada confiança em Deos,
junta á discrição de não tentar a Deos despre-
zando os legítimos recursos humanos. E como
em todo o discurso da vida do exemplarissimo
Prelado procuramos huma proveitosa lição da
Moral Christã, e os exemplos mais edificantes,

não podemos deixar de transcrever aqui as pa-
lavras de huma Carta, em que com mais fami-
liar candura declara o que passa pelo seu ani-
mo na mesma conjunctura, de que acima falia.

He a Carta dirigida ás duas Religiosas do
Convento deVianna do Alemtéjo, de que mui-
tas vezes temos feito menção : "Qualquer dia
destes (diz) faço a abertura do novo Hospital

;

e hade ser com estrondo . . . Não vos quero
encobrir a fraqueza do meu espirito: ás vezes
sinto lances, em que me vejo abatidíssimo, e
palpando trevas espessas, quando me lembro
das despezas immensas, em que me vou met-
ter com tão poucos meios humanos para as
poder supprir: porém dura pouco; que logo
ergo os olhos ao fundo adorável da Providen-
cia, e fico mui contente: parece-me que ouço
a nosso Senhor Jesus Christo dizer-me, como
lá a S. Pedro, quando assustado do tufão de
vento principiava a submergir-se na agoa:—
homem de pouca fé, porque duvidas do meu
poder?— Oh! filhas, que grande cousa he ter
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o coraçáo fixo em Deos só ! Com esta confian-

ça se poupào mil inquietações: Olhai; quero-

vos dar hum conselho: quando vos virdes per-

turbadas com os accidentes da vida, ou com
quaesquer outras tribulações, fazei como os me-

ninos, que preocupados do susto fogem á car-

reira para o colo das mais, e se apertão estrei-

tamente com ellas: da mesma sorte correi logo

aos braços do vosso Deos, que os haveis de

achar sempre abertos; clamando com S. Pedro

naquella occasiào: Domine, salvum me fac:

Senhor, acudime, que vou ao fundo." ,

Ainda acciescentarei o que S. Ex. a me
dizia a mim na mesma occasiào, em Carta, de
que já neste Capitulo citámos algumas pala-

vras: "Pois que lhe direi do Hospital ? Está

quasi concluído; e liça Obra primorosíssima:

e para que conheça que Deos quer este Esta-

belecimento de piedade, saiba que o principiei

com cinco mil cruzados, esmola dos Fieis.:

tem-se gasto perto de trinta mil cruzados, e os

primeiros cinco ainda se achào intactos em
hum cofre: e além disto algumas Fazendas

para fundo . . . Grande hè o Deos, que adora-

mos! Não ha duvida, que tem custado alguns

bocados amargosos; espinhos, e aiuda rosetas

agudíssimas tem ferido o coração em certos

lances, até fazer saltar o sangue vivo: porém
tudo se vence com a graça de Deos. A Rai-

nha está muito agradada deste desígnio, e do
Seminário ; o que me tem segurado por varias

vezes por Martinho de Mello; e tenho espe-

rança, que hade contribuir para o seu estabe-

lecimento; esperança, digo, em Deos, que lhe

moverá o coração; por quanto Ni&i Dominus

~
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(sâificavêrit domum, §-c\" E como poderia hu-
ma Soberana tão pia deixar de fazer o justo
apreço de hum tal Prelado, que faz honra á
sua escolha, e de auxiliar as suas santas em-
prezas? Em Carta, que o Prelado escreveo
por este mesmo tempo ao Ministro cTEstado,
vemos as seguintes palavras: "Rogo a V, Ex.\
que em meu nome beije a máo a Sua Mages-
tade pela lembrança, que tem da minha saú-
de. . . . Também desejo render as devidas gra-

ças á mesma Senhora, e a V. Ex. a pelo Aviso
honorifico dirigido ao Governador desta Capi-
tania, a íim de auxiliar o meu zelo na erecção
dos dois Estabelecimentos consagrados á feli-

cidade publica."

Finalmente no dia 25 de Julho de 1787
(pouco mais de três annos depois de conce-
bida a empreza) se abrio o novo Hospital dos
Pobres com a maior solernnidade, e Festas,
que durarão três dias. E até nisto se mostra sin-

gular o Episcopado do Senhor D. Fr. Caetano
Brandão : sendo ordinariamente semelhantes
festejos provocados por assumptos de vaidade,

ou de appetite ; aqui sáo como hum triunfo da
Caridade, que honrava os Pobres, único ob-
jecto delias. Ouçamos ao mesmo Fundador,
fallando nisto em Carta escrita para o Conven-
to de Vianna: " Estuo os meus pobrezinhos já
na sua Casa; e então que Casa? Hum Palácio
magnifico : tudo se acha aturdido de ver, que
no Pará, terra pobre, e onde as obras encon-
trão mil dificuldades, esta no espaço de três

annos chegasse a huraa tal perfeição: bemdito
Deos ! Que Elle só fez tudo: que enfermarias

tão espaçosas, e alegres,, lavadas do vento,
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aceadas, olhando de liuma parte para liuma

grande praça, para onde também cabe a Casa

da minha residência, da ontra para o mar, so-

bre o qual tem duas varandas mui desabafadas,

e vistosas; as latrinas lavadas duas vezes no

dia pela maré: a Capellinba he a cousa mais

delicada, e perfeita, que ha em iodo o Estado

do Pará: importou tudo par* cima de trinta

mil cruzados, sem deitar conta a muitas esmo*

las; e ainda estão em ser os cinco, com que

se deo principio á Obra. Vai a Relação das

Festas, que se fizerão na abertura; que até

nisso quiz o Senhor mostrar, que era cousa

sua, dispondo as circumstancias por tal forma»

que não consta ter-se feito no Pará função

mais aceada, e completa: era para ver naquel-

les três dias a Cidade em pezo concorrendo

ao Hospital, e dando graças a Deos pelo que
viào. Agora todos os meus passeios, e diverti-

mentos sào naquella Casa; e vos confesso que

nao tive ainda maior satisfação depois que esp-

iou no Pará, do que presentemente quando
vejo os meus pobrezinhos tão consolados, e Yu

ires da miséria , em que gemião : já me lem-

brou , se estiver doente, bir curar-me junta*

mente com elles, e lá morrer. Nada acho em.

mim bom, senão o extremoso amor, que tenho

aos Pobres, principalmente enfermos; e só qui-

zera ter muito para os consolar : vejo que
quando estou doente, tendo tantos recursos,

ainda assim me cfflijo e gemo; e então os po-

bres enfermos em huma total privação de todo

o allivio que não hão de sentir ? Ah ! Se os ri-

cos pensassem isto bem!" Bem se vê, que nun-

ca pode haver-se por cousa sobeja osexiractogp
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que aqui transcrevemos de Cartas familiares;

vendo-se nellas em toda a abertura a alma
deste Homem raro.

Escrevendo quasi pelo mesmo tempo ao
Ministro d'Estado, lhe diz: "Já disse em ou-

tra a V. Ex.% que nos dias 25 e 26 de Julho

se fizera a abertura do Hospital com toda a

magnificência possível. Desde então continuão

a curar-se até o numero de 20 pobres, que he
a ordem, que tenho dado, por não poder acu-

dir a mais com o producto das esmolas dos
Fieis, único fundo desta Casa: até ao presen-

te tem sabido pelas suas portas 60 homens
sãos j e a maior parte em termos de poderem
contribuir com o soccorro dos seus braços ao
bem da Republica ; muitos dos quaes, faltan-

do este piedoso Asylo, terião sem duvida pere-

cido, como victimas da miséria, ou ao menos
ficarião por toda a vida inúteis á Sociedade.

Em Carta, que me escreveo (com data de

20 de Abril de 1788) diz, fallando dos enfer-

mos, que já havião sabido do Hospital cura-

dos: "No Livro dos Assentos vejo, que são

alguns 140, entrando os que se tem curado á

sua custa, que são poucos. Ajunte agora o

bem espiritual; pois sou frequente com os en-

fermos; aviso-os; dou-lhes instrucções saudá-
veis; e muitos se movem a fazer Confissòes-ge-

raes, e emendar a sua vida: que ainda que
não fosse mais que isto, bastava para dar hum
valor incomparável ao Hospital." Em outra

escrita para o Convento de Vianna em 3 de
Agosto do mesmo anuo , vemos as seguintes

palavras :
" Quereis saber o numero dos enfer-

mos ,
que entrarão no meu Hospital em todo
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este anno desde que se abrio ? São por todos

195: destes morrerão 18, a maior parte dos

quaes vinhão quasi a espirar : os mais cura-

rão -se ; e tenho o gosto de que muitos não foi

só no corpo, senào também na alma; no que

trabalho assaz. Que vos parece? Pode haver

designio mais ajustado, e feliz? . . . Agora ou-

ço, que a Rainha nossa Senhora, attendendo

aos meus requerimentos, tem disposto concor-

rer para o seu fundo, &c."

Resta advertir, antes que concluamos es-

te Capitulo
,
que para as despezas das gran^

des festas, que se íizeráo na abertura do Hos-

pital, nada se tirou do que se havia dado para

a mantensa, e obra do mesmo Hospital, e cu-

ra dos enfermos ; tudo sahio do empenho ,
e

generosidade de pessoas particulares. E o

Prelado como poderia applicar para outra

cousa (aliás louvável segundo as circumstan-

cias) o que de si tirava para soccorro dos Po-

bres ; se ainda a seus próprios parentes tinha

protestado nâo mandar cousa alguma? Vemos
em huma Carta escrita a hum delles o que se

segue: " Advertindo, >que de mim nâo devem
esperar nada : tenho no meu Bispado muitos

pobres : tomara cá mais para repartir com el-

les: contentem-se com a minha legitima, que

estão possuindo/' E em outra escrita a hum
seu Primo: "Quanto ao café, que pede; dei-

xe-me fallar com toda a candura; a razáo de

parentesco, e de amizade assim m'o permitte

:

faço escrúpulo de roubar vinte e tantos mil

reis aos meus pobrezinhos, que na triste misé-

ria, em que se achão, náo deixariào de me re-,

prehender esta pequena liberalidade." (1)

Cl) Colligimos neste Capitulo tudo o que pertence

TOM. I. T
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CAPITULO X,

Visitas da Diocese.
•

5)abia o illuminado Prelado, que sendo nu-
ma das mais indispensáveis , e importantes
obrigações de todo o Bispo fazer a Visita da
sua Diocese, na do Pará crescia esta impor-
tância , e necessidade á medida da immensa ;
e inculta extensão delia. Tanto lhe entrou isto
no coração logo que foi eleito, que mesmo em
Lisboa, a primeira providencia, qne requereo
a Sua Magestade (como vimos) foi a que lhe
facilitasse as viagens ao Certào , e conseguio
Aviso para que o Governo lhe fizesse aprom-
ptar as canoas precisas. Chegado ao Pará, e
dados os primeiros passos, que a necessidade
e o dever Episcopal exigia na Cidade, come-
çarão a se lhe hir os olhos nos vastos certões,
que recíamavào a sua presença ; devendo ser
o Bispo (como elie se explicava) o Sol da sua
Diocese, que a allumie toda. Os anciosos de-

ao Hospital, assim como fizemos no em que tratámos do
Seminário, para se ver seguidamente, e sem interru-
pções, os progressos destes dois grandes Estabelecimen-
tos no curto espaço do Episcopado do Senhor D. Fr.
Caetano Brandão. Em todas as mais acções suas fará a
ordem do tempo a divisão dos Capítulos, ainda que não
seja rigorosamente como Annaes,
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sejos de entrar neste trabalho lhe fizerão espe-

rar que dentro em poucos mezes poderia sahir

da Cidade , como vemos em diversas Cartas

suas.

Em huma, que me escreveo em 8 de Fe-

vereiro de 1784, dizia: "Em Julho, ou Ju-

nho parto para a Visita do Rio-negro, na qual

sempre gastarei oito , ou dez mezes ;
e depois

direi a V. m. o qae vir, e presenciar. Peço-lhe

que se lembre de mim na presença de Deos

:

bem sabe a necessidade de hum Bispo, e Bis-

po de hum tal Bispado, que talvez he o mais

extenso, e inculto do mundo." Mas em Carta

datada em 30 de Agosto do mesmo anno me
diz: "Cuidava que andaria a estas horas vi-

sitando o Bispado; porém não me tem sido

possivel conseguir do General as canoas ;
tra-

zendo hum Aviso da Rainha para se me
apromptarem: diz-me que brevemente ; e o

tempo favorável vai passando : paciência; que

he o escudo de todos os Bispos, especialmente

do Ultramar." O mesmo diz ao Ministro de

Estado, escrevendo4he por este tempo.

Entretanto exercitava o seu zelo no em
que não dependia de outrem, neste mesmo ob-

jecto. Em 8 d'Abril do referido anno publicou

hum Edital para proceder á Visita da Cathe-

dral, dirigido a todas as Dignidades Eccle-

siasticas, Clero, e Povo, que começa: "Re-
conhecendo nós que a Visita do nosso Bis r

pado faz o primeiro, e principal objecto do

nosso Pastoral Officio; e desejando, quanto

nos he possível, cumprir sem perda de tempo

esta nossa obrigação 'tão recommeudada pelos

antigos Cânones, e ultimamente pelo sagrado

t L2
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Concilio de Trento ; nos pareceo conveniente
principiar pela nossa Cathedral , &c." Assi-
nando então o dia, em que depois da Missa a
havia começar, continua assim: "Para cujo
efjeito exhortamos, e mandamos a todos, se
disponhão, e preparem, como devem, para re-
ceber o fructo espiritual, que se segue das
V^itações, cujo rim he desterrar as heresias,
superstições, e abusos; plantar a boa fé, e sã
Doutrina; procurar o augmento do Culto Di-
vino; conservar os bons costumes; extirpar os
máos; reformar as vidas; estabelecera paz; e
finalmente persuadir ao Povo Christão a viver
em perfeita Caridade, na qual se fundamentão
todas as leis assim Divinas, como Humanas,
&c." Sobre a resulta desta Visita me falia na
Carta, que acima citámos, na qual immedia-
tamente depois das palavras, que delia íicão
transcritas, se seguem estas: "Agora acabo a
"Visita da Cidade: que dragões, e javalis! sào
de feitio, que nào tem semelhança lá no Reino:
não conservão resto algum de pejo, e bem ar-
remedão a face da prostituta, que descreve a
Escriptura

: eu me contentara de que ao me-
nos se escondessem dentro das covas, para
evitar os estragos do escândalo ; mas nào he
possível

: aviso , reprehendo , clamo , e grito :

he o arbitrio, que me parece mais acommoda-
do

, especialmente nestes princípios: algum
fructo se faz

;
porém não he nada a respeito

do que resta por fazer. Tem-me lembrado se
será bom, pôr em hum rol as pessoas, que vi-
vem mais escandalosamente, isto he, as graú-
das

,
e militares (só destas sahírào culpadas

na Visita para cima de 50) e apresentalJas aos
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olhos da Rainha, para Sua Magestade lhe pôr

remédio, &c."
Também em quanto náo visitava pessoal-

mente as suas ovelhns, dava as instrucçòes

mais acertadas aos Vigarios-Geraes dos diver-

sos districtos ; as quaes ainda depois das Vi-

sitas repetia para que se conservasse o que

elle deixara estabelecido, ou determinado. Em
Carta escrita ao Vigario-Geral das Minas Tho-

mé de Castro Carneiro, além de outras ad-

vertências, que lhe faz, e que já trancrevemos

nos Capitulos 6 e 8 deste Liv.
,
quando falía-

mos dos meios de brandura, que elle sempre

intimava na correcção dos súbditos, e da vi-

gilância sobre os Párocos, lhe diz :
" Recom-

mendo a V. m. particularmente huraa summa
vigilância para que seja tratado com toda a

decência, respeito, e acatamento o que temos

de mais augusto sobre a terra, quero dizer, os

Sacramentos da Eucharistia, da Penitencia,

&c. : zele o sangue de Jesus Christo , de que

havemos de dar huma estreitissima conta no

seu Tribunal Não consinta nos Templos

conversas, risos, posturas indecentes, assim

como trages menos compostos de mulheres.

Nào seja fácil em dar licença para a exposição

do Santíssimo, sem ter certeza da decência do

lugar, e de que o Povo costuma portar-se nes-

sas occasiões com devoção, e acatamento. O
mesmo digo a respeito de Procissões, em que

he levado o Santíssimo : sejão muito raras, e

podendo ser, sem outras Imagens, que dis-

traião a attenção dos Fieis; pois he justo que

toda se empregue naquelle Soberano objecto.

Trabalhe por que se acuda a tempo com os

~
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soccorros espiriíoaes aos enfermos; e como as
distancias são grandes, não importa que se
antecipem os Sacramentos, com especialidade
o da Penitencia. Grite bem alto aos Senhores,
que tem escravos, afeando-lhes a sua cruel-
dade em se aproveitarem do fructo do seu tra-
balho corporal, sem cuidarem na salvação das
suas almas, deixando-os morrer ou pagãos, ou
ignorantes das verdades substanciaes da Fé,
&c."

Em Caria ao Vigario-Geral das Minas de
S. Félix, além das instrucções

, que lhe dá,
lhe diz: "No papel incluso achará V. m. cer-
tos pontos, em que me desejo esclarecer, para
dar as providencias necessárias: quero que
explique tudo circumstanciadamente; e diga
o seu parecer a respeito daquellas cousas, que
precisarem de inovação ; e isto seja com a
brevidade possível; porque julgo intoleráveis
alguns desses costumes, e que se lhes não dér
bum presentaneo remédio, me farão grande
carga diante de Deos." Os pontos são os se-
guintes: I.° A natureza das multas, que cos-
tumão levar os Visitadores aos culpados; e se
as pedem algumas vezes antes de estar sen-
tenceada a devassa. 2.» Se com eífeito he mais
uti! , e cominodo ás partes dessas Minas con-
servar-se o Cartório no lugar, em que se acha
presentemente. 3.° Se os que se habilitão para
coutrahir matrimonio, querendo antecipar a
contracção delle á apresentação da certidão
do Baptismo, implorão dispensa: se he certo,
que esía se costuma conceder por Provisão
com despeza de 12$000 réis; ou dando fiança,

pela qual se obrigão as partes a mostialia em

wêm
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determinado tempo , sobpena de pagarem a

quantia explicada no termo da fiança. 4.° Se o

Regimento do Cartório Ecclesiastico costuma
regular- se pelo da Ouvidoria-geral, como está

determinado pelas Ordens Regias: e qual he

a differença dos emolumentos dos Ministros

Ecclesiasticos, que existem presentemente. 5.°

Se os Párocos costumão pedir cinco oitavas

de ouro pelo enterro dos escravos; e 300 réis

de conhecença de cada pessoa da família de
seus freguezes. 6." Se os Párocos repugnáo des-

obrigar do preceito quaresmal sem que primei-

ro lhe paguem a conhecença, e o que se lhes

deve dos annos passados; obrando assim prin-

cipalmente com as mulheres, e povo rústico.

7.» Se he verdade, que mandando os Párocos
desobrigar do preceito quaresmal algumas pes-

soas por seus Coadjutores nas rossas, sâo as

ditas obrigadas a pagar 600 réis , dos quaes
recebem os mesmos Párocos 300 réis, e outro

tanto os Coadjutores : e se hindo os próprios

Párocos, sempre percebem os mesmos 600 rs.

de cada pessoa: e se isto também se pratica

nas Capellas íiliaes. 8.° Se he verdade, que o
meu Antecessor D. Fr. Miguel de Bulhões ex~

pedio para essas Minas huma Pastoral , em
que determina, debaixo da pena de suspensão
ipso facto, se fizesse Regimento, com a possi-

vel moderação, assim dos benesses, como do
auditório: e qual tem sido a causa, porque
até agora se não deo cumprimento a esta pa-
ternal providencia. 9.* Se os Vigarios-geraes
obrigão os Clérigos, depois de muitas vezes
aprovados, a tirarem sempre novas Provisões
para dizerem Missa, confessarem, e pregarem.

~
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10.° Se be costume nessas Minas, levar-se di-

nheiro por quaesquer dispensas de impedi-
mentos matrimoniaes. Os artigos 11, e 12 res-

peitào a casos particulares. 13.° Se os Páro-
cos ensinâo a Doutrina a seus freguezes, e nos
Domingos e Dias-Santos lhe fazem instrucçóes

ao Evangelho na forma determinada em huina

das suas Pastoraes.

CAPITULO XI.

Das cousas mais notáveis obradas pelo Prelado,

além das referidas até aqui, no tempo, que
decorreo antes de sahir para a 1/

Visita.

P,arece que o zeloso Prelado se quiz (pelo

dizer assim) vingar desta forçada demora de
hir acudir ás suas Ovelhas distantes, em mul-
tiplicar os seus trabalhos , e disvelos com as

que tinha mais perto de si. Com efieito elles

forão taes, que chegarão a consolalío daquel-
la demora; como me confessou em Carta, que
me dirigio nas vésperas de sahir para ai. 1 Vi-
sita : "Agora acabo de conhecer (me diz S.

Ex. a

) que não aconteceo esta demora de vinte

mezes na Cidade antes de sahir para a Visita

sem huma particular disposição da Providen-
cia : ahi fica hum bom numero de almas toca-

das de Deos, e me parece que firmes no de-
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si^nio de cuidar na sua salvação: o que não

succederia, se eu fosse quando desejava: for-

tes motivos tenho para obedecer a Deos

,

quando me falia pelos acontecimentos: pare-

cem as regras tortas ao nosso entender, mas
são direitíssimas conforme o de Deos, e con-

sequentemente para melhor."

Não se esquecera em todo este tempo
de quantos meios pudessem servir para esti-

mular os ânimos á reforma de vida, e desem-

penho das obrigações enristas. Huma das pri-

meiras Pastoraes, que pubiicou, foi a em que
incluio hum Breve do Papa Pio VI., que lhe

enviara juntamente com as Bulias da sua Con-

firmação ,
pelo qual concede aos Fieis da-

quella Diocese o Jubileu de Indulgência ple-

nária, para o lucrarem duas vezes no anno

;

assiguando para huma delias o dia da Re-
surreição , e deixando o outro ao arbitrio do
Prelado, e que por este foi designado o dia

2 de Fevereiro , por ser o da sua Sagraçâo

;

acerescentado huma admirável Instrucçào so-

bre a natureza da Indulgência, e as disposi-

ções necessárias para a poder lucrar, de que
não podemos deixar de transcrever aqui as

seguintes palavras: "Não fecheis pois os vos-

sos ouvidos, Filhos amantíssimos, ás vozes

do Senhor, esperdiçando ingratamente hum
tão rico, e avultado thesouro de bens espiri-

tuaes, que se vos offerece nesta Indulgência:

chegai todos a recebella; porém chegai con-

tritos, e arrependidos, purificando-vos antes

nas agoas da Penitencia, e afogando todos os

vossos peccados no mar do sangue de Jesus

Christo; hum ódio entranhavel ás culpas, hu-

TOM. i. v

""
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ma viva dor de as ter commettido, huraa re-
solução firme, e sincera de não cahir mais
nellas para o futuro, acompanhada de hiima
mudança inteira de vida, sejão os sentimen-
tos, que occupem, e dominem o vosso cora-
ção, &c."

Semelhantes instrucçòes dá ao seu Povo
em outra Pastoral datada em 7 de Fevereiro
de 1784 a fim de lhe ensinar o modo por que
se devem dispor todos para o tempo da Qua-
resma, depois de lhes mostrar qual era a pra-
tica da Igreja, dos primeiros séculos nos dias,
que actualmente se profanào com os insensa-
tos brincos do entrudo." Exercitai-vos (lhes
diz) nas santas praticas do jejum, da morti-
ficação dos sentidos, e da supplica; visitai os
sagrados Templos; conccorrei a ouvir a pa-
lavra de Deos; frequentai os Sacramentos;
disponde-vos com estes devotos exercícios pa-
ra vencer as fraudes do inimigo commum, e
aproveitar os fructos da santa Quaresma.
Particularmente vos recommendamos a per-
severança na Oração quotidiana da noite, a
pezar de todos os reboliços dos negócios da
vida; pois não tendes outro mais importante
que a salvação eterna; e he justo, que rou-
beis em cada hum dos dias , ao menos este
breve intervallo, para tratar com Deos huma
cousa tão interessante. Além disto a Confis-
são-geral das culpas

,
que muitas vezes vos

temos insinuado vocalmente, agora volla tor-

namos a persuadir com a maior efficacia do
nosso espirito, &c." E na verdade não era to-

da esta instrucção mais do que consignar em
escrito o que nas suas frequentes pregações
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intimara desde o principio do seu Episcopa^

do; e de que se nào pode negar haver tirado

fructo, começando esta mesma Pastoral pelas

palavras: "Infinitas graças desejamos dar a

Deos nosso Senhor, Filhos amantíssimos, pe-

los fructos copiosos, que a sua palavra vai ca-

da dia produzindo nesta Cidade; a nossa alma

se sente banhada de huraa torrente de jubilo

á vista do fervor, com que muitos de vós ou-

tros começais a frequentar a pratica da Ora-

ção ; esta santa pratica tantas vezes recom-

mendada pelo Filho de Deos aos seus Dis-

cípulos, que todos os Mestres do Christiatiis-

mo se nào fartão de qualificar com os mais

sublimes-elogios ; e que a mesma feliz expe-

riência do século tem mostrado ser o meio

mais efficaz para reformar a vida; arrancar

pela raiz os vicios; despegar o coração dos

bens caducos, e elevallo aos eternos ;
pratica

tào necessária ao homem christão, que o gran-

de Doutor da Igreja S. João Chrysostomo

não duvida affirmar, que sem o seu soccorro

he impossível viver piedosamente, e terminar

bem a carreira desta vida. Ah! E que doce

esperança nos deve animar, de que com a

continuação de hum tão louvável exercicio

veremos em pouco tempo florecer a vinha do

Senhor, que foi servido encarregar-nos !

"

Mas como não he de esperar (ainda mal!)

que tão efficazes exhortações produzão fru-

cto em todos, teve o bom Bispo a magoa de

ver, que passado o prazo, em que devião ter

cumprido com o preceito da Communhão Pas-

cal, faltavão bastantes : então publicou huma
Pastoral (datada em 25 de Agosto) na qual

v2
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depois de recordar quantas diligencias bavíà
apphcado desde o principio da sua adminis-
tração, e particularmente ao entrar na Qua-
resma, e no decurso desta, para instruir as
suas ovelhas, e lhes mover o coração, conti-
nua assim: "Porém oh fraqueza das diligen-
cias humanas! Oh impotência dos desígnios
dos mortaes! Frusírou-se em grande parte o
nosso desejo; e nos vemos constrangidos a
deplorar a cegueira de muitos filhos, que in-
gratos

, e insensíveis ao maior dos benefícios
do Creador, que he o Sacramento dos nossos
Altares, para me explicar com os Profetas, es-
ta fonte de agoa viva, onde o Senhor lhes offe-
rece todos os seus bens, a desamparão infeliz-
mente, só por nào apartarem a boca das cister-
nas rotas, e inficionadas da terra, &c." £ con-
tinua a lhes afear a sua rebeldia; assim como
a insensata temeridade dos peccadores públi-
cos, que pertendiào antes da emenda e satis-
fação publica ser admittidos á Communhão, e
dos quaes alguns até intentavão recurso, como
de gravame, ao Juizo secular, cuja ineuriali-
dade doutamente mostra; e finalmente a dos
que exigião aquelle Sacramento sem se terem
instruído nos dogmas capitães da Doutrina
Cbusíâ.

Mas depois de mostrar o coração profun-
damente penetrado de tào deplorável cegueira,
e maldade, vejamos como conclue o caritativo,
e terno Pastor. «'Ora observando (diz elie)
nosv amados Irmãos, apezar das nossas conti-
nuas fadigas, assim estragada huma parte do
rebanho, que o Senhor confiou ao nosso zelo;
que devemos fazer para atalhar o progresso
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deste mal táo contagioso? Vós vedes, que de-

pois de termos empregado inutilmente tantos

remédios suavíssimos, só nos restava applicar

os mais fortes, e violentos; isto he, que se-

guindo o espirito da Igreja Universal, decla-

rado no famoso Canon Lateranense, devería-

mos prohibir aos refractários a entrada do
Templo , e sepultura ecclesiastica. Talvez

que separados do Corpo mystico da Igreja,

feitos oi^^^^tos de horror, e execração publica,

e reputados como ethnicos, e publicanos, elles

voltarião ao seu coração, e farião buma since-

ra penitencia. Porém, amados Filhos, nós

sentimos gelar-se o sangue dentro das nossas

vêas, e estremecer todo o nosso corpo dos pés

até á cabeça só com a lembrança de que have-

mos entregar a Satanás, e ferir com o raio da
morte aquelles, que amamos como as meninas

dos nossos olhos. Cresce ainda mais o nosso

sentimento, e a nossa repugnância, quando re-

volvemos na memoria os exemplos dos santos

Bispos da antiguidade (e refere vários exem-
plos) os quaes estando embebidos nas máxi-
mas de Jesus Christo, máximas todas de amor,

e de doçura, jamais desembainhavão a espada
da excommunhào senào com summa dor, e na
derradeira extremidade. Eis-aqui o nosso de-

sígnio. Gostosamente deixamos cahir o raio,

com que a Igreja nos tem armado a mào, para

a estendermos aos nossos Filhos errantes, e os

ajudarmos a surgir do atoleiro dos seus vicios.

Psós lhes falíamos em nome do Senhor, como
lá os Profetas ao ingrato Povo de Israel." E
citando palavras do Cap. 18. de Ezech. , e do
Cap. 63 de Isaias, continuai "Mas porque a
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conversão dos peccadores he huma obra toda
pendente da Divina Misericórdia, a qual o
Senhor de ordinário nâo concede senão á effi-

cacia da snpplica
;
por esta causa tomámos o

arbitrio de expor aos vossos olhos os próprios
nomes dos que tem faltado ao preceito quares-
mal; a fim de que penetrados da vista de hum
tão doloroso espectáculo desabafeis a vossa
magoa em gemidos, e clamores ao Ceo, para
que se compadeça de tamanha cegueira." Se-
guem-se os nomes dos rebeldes.

E como não fallaria assim quem estava
tão penetrado dos Juízos de Deos , e do seu
chamamento, que por este mesmo tempo, com
a morte sempre presente fez o seu Testamento
o mais pio, e edificante? (1) O zelo da Casa
do Senhor, que o devorava, não lhe podia per-
mittir, que deixasse de occorrer a alguns abu-
sos, que achou contra a reverencia devida aos
Sagrados Templos: depois de muitas exhorta-
ções, e de julgar os ânimos mais dispostos a
cederem a Mandados positivos, mandou publi-
car, e affixar hum Edital (datado em 25 de
Janeiro do anno seguinte 1785) que começa
por estas palavras :

" Todas as luzes natu-
raes, e adquiridas nos inspirão, que não te-

mos no mundo lugares mais santos, e respei-
táveis, que as nossas Igrejas. O Senhor posto
que presente pela sua immensidade em toda
a vasta extensão do Universo, as tem esco-
lhido especialmente para ahi receber as nos-
sas adorações, e fazer-se como sensivel pelos
benefícios, que liberalmente communica aos

(l) Tem a data de 4 d'Agosto de 1784.
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qne nellas o invoeao. Nós podemos dizer com
segurança, que a Divindade habita corporal-

mente sobre os nossos Altares; e que tudo o

que o Calvário admirou de mais precioso, e

tudo o que o Ceo possue de mais augusto,

se acha comprehendido por hum modo ine-

fável nos sagrados Templos: eiles sào o thro-

no das misericórdias do Senhor, os thesouros

da sua graça, os assentos do seu poder, em
huina palavra sáo aquelles novos Ceos

,
que

enchiào de assombro ao Profeta pela gran-

deza dos Mysterios, que encerrào, e de que

todo o apparato magnifico do Templo de Sa-

lomão nào formava mais do que huma som-

bra grosseira, e imperfeitíssima. Esta he sem
duvida a razão, por que em todos os séculos,

desde a origem do Christianismo, os mais san-

tos Prelados se tem visto arder em zelo pela

decência de tão veneráveis lugares, procuran-

do como á porfia conciliar-lhes todo o respei-

to , e acatamento dos Fieis." £ depois de re-

ferir varias determinações de Concílios, e Pa-
pas, ordena o seguinte: "Ninguém em qual-

quer das igrejas, e Capellas desta Cidade
ouse encostar-se aos santos Altares, nem á

Meza da Sagrada Eucharistia fora do acto da
Communhào; como também pôr o chapéo so-

bre algum dos ditos lugares—Ninguém se sente

com as costas voltadas para o Santíssimo Sa-

cramento—Ninguém faça estrépito, rumor, ou
qualquer outra acção, que perturbe os Divi-

nos Officios—Ninguém tenha praticas, ou con-

versações de cousas profanas pertencentes a

negócios seculares—Da mesma sorte prohibi-

nios todos os discursos clamorosos ás portas da
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Igreja; assim como nos corredores, e outros
lugares continues—Nenhuma mulher de qual-
quer estado, ou condição que seja, chegue
ao Tribunal da Penitencia, ou á Meza da
Communhào, sem levar a cabeça, e peito cu-
bertos— Nenhuma mulher eutre nas igrejas,
e Capellas, não levando por cima da camisa
roupinha, capa, ou toalha— Ninguém coma
nas Igrejas, excepto em caso de grave neces-
sidade—Todos os Fieis assistão á Missa com
devoção, tendo ambos os joelhos em terra,
fora do tempo do Evangelho, ao qual se de-
vem levantar; e nunca o ouvirem sentados,
nem as mesmas mulheres: e assim também
não sahirão antes do Evangelho, que se cos-
tuma ler no fim da Missa, &c." O bom ef-
feito, que este Edital produzio já o vimos no
Capitulo 6.° deste Liv. com as reflexões do
Prelado, que ahi trascrevêmos, tão judiciosas,
como havia sido o methodo, com que proce-
dera nesta difíicultosa empreza.

Antes da declaração destes artigos dizia
o Prelado no Edital, e depois de ter vivamen-
te representado a reverencia devida aos Tem-
plos: "Além disto o santo Tempo da Quares-
ma, a que vamos dar principio, he ainda hum
novo estimulo, que nos desperta a prover de
remédio aos sobreditos abusos; a fim de que
a lembrança dos Sagrados Mysterios da Pai-
xão do Senhor se celebre com a possivel vene-
ração

, e acatamento." E quanto no discurso
da mesma Quaresma elle trabalhou da sua
parte para conseguir aquelle fim, mo toca em
huma Carta, que nesse tempo me escreveo,
dizendo: "Faço o que posso ; e nesta Quares-
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ma julgo náo tenho levado em vão ò nome de
Bispo. Desde que entrou" este santo tempo,
além das duas praticas ordinárias, e indefecti-

veis nos Domingos, e Dias santos de todo o
anno, tenho fallado ao meu Povo três, e quatro
vezes pela semana, e já se sabe que sempre
gasto para cima de hora; porque os vejo cada
vez mais anciosos de ouvir a palavra de Deos

ç

o que tenho por bom annuncio, se não de saúde,
ao menos de disposição próxima para ella: ex-

plico-lhes as verdades da nossa Religião ; os

deveres relativos ao estado de cada hum: faço-

lhes ver a belleza, e santidade das praticas da
Igreja nos seus bons séculos, e como se acha
tudo desfigurado presentemente, não por outro
motivo senão porque ao amor das cousas ce-

lestes, que então occupava a alma dos Fieis,

tem succedido infelizmente o das terrenas , e
caducas. Também não perco lanc« de lhes fa-

zer ver qual he o intuito da Igreja nas suas
Festividades, e Ceremonias; pois creio que he
o melhor meio de promover huma devoção so-

lida entre o Povo, que vive ás cegas sobre es-

tes pontos importantíssimos. Mas o alvo prin-

cipal tem sido instruir as mesmas ovelhas nes-

tes três objectos— a necessidade da suppli-

ca,—e o modo com que deve ser feita—as dis-

posições, com que se hade chegar aos Sacra-
mentos, particularmente da Penitencia, e Eu-
charistia : aqui dirigi a bateria nesta Quares-
ma; e, graças a Deos, parece-me que se fez

algum fructo: já entre a grande multidão dos
viciosos apparecem muitas almas, que querem
a Deos

, que respeitão os seus Mandamentos,
temem o peccado, frequentào oa Sacramentos,

tom. i. x
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e o exeTcicio da Oração. Ah! meu Amigo!
quantas vezes me lembro da bella palavra de
Tertulliano: O' anima naturaliter chrisúana

!

Continuamente observo que os homens todos
tem huma natural inclinação para o Christia-
nismo

; e se houvesse quem lho representasse
com toda a viveza, poucos talvez observarião
as suas regras, como deve ser; porque em fim
sempre se hade verificar a palavra de Jesus
Christo pauci electi; porém haveria certamente
mais respeito para a Religião; e a somma dos
males, que inundào a terra, deminuiria em
grande maneira. Tudo nasce dos Pastores,
particularmente dos da primeira Ordem

;
que

os da segunda de ordinário imitão o exemplo
daquelles." Conta-me depois o modo porque
se houve no assumpto do Edital, de que aci-
ma se faz menção; o qual artigo da Carta já
em outro lugar transcrevemos ; e continua :

" Ora, meu Amigo, tem-se feito aqui huma
função de Semana Santa com toda a decên-
cia

, e perfeição : poucas vi assim no Reino

:

isto me consola muito; mas estou cançadissi-
mo : veja o meu trabalho : Quinta feira Santa
fui logo depois das 6 horas da manhã para o
Confessionário; e dahi até ás 2 horas da tarde
foi hum giro continuo, Missa de Pontifical,
benção de Óleos, Communhão geral, em que
gastei boas duas horas, Lavapés: então fui

jantar acompanhado dos 13 Pobres, e outros
mais, que convidei á minha meza; seguio-se
o Officio, &c. Sexta feira o costumado, sem
faltar a nada; e hoje Sabbado de Alleluia fiz

a acção do Baptismo solemne com grande ale-

gria da minha alma, lembrado do amor, e des-
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velo, que esta pratica mereceo sempre aos San-

tos Bispos da Antiguidade: forào 24 os que

baptizei; 11 crianças, e 13 adultos. A' manha'

faço Pontifical ; e nos dois dias seguintes

chrismo. Eis-aqui a minha vida, &c.

CAPITULO XII.

l.
a

Visita.

,/a.lem destes santos trabalhos, era que o in-

fatigável Pastor se empregava a bem das ove-

lhas da Cidade, e suas vizinhanças, tratava já

neste tempo das disposições para hir ser bom
ás do Certào, cuja Visita se aproximava. A
primeira providencia, que deo, em considera-

ção do pouco tempo, que se poderia demorar

em cada Povoação, para poder concluir tão

largo giro no tempo determinado, foi o enviar

ás mesmas Povoações huma Ordem para que

os Párocos de cada Freguezia instruissem os

seus respectivos Freguezes no que toca ao Sa-

cramento da Confirmação, que elle havia de

administrar. Começa ella por estas palavras:
" Sendo a administração do Sacramento da
Chrisma hum dos primeiros objectos do nosso

cuidado pastoral na Visita, que intentamos fa-

zer proximamente; e não nos sendo possivel

demorar-nos em cada huma das Povoações o

tempo necessário para instruir pessoalmente .as

x2
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nossas orelhas das graças, e das misericór-
dias, que o Senhor depositou neste Sacramen-
to para nosso remédio; assim como das dispo-
sições

, com que os Fieis devem chegar a re-
cebello: Ordenamos aos Reverendos Párocos,
que apenas receberem este nosso Aviso procu-
rem inspirar aos seus respectivos Freguezes as
ídéas genuínas sobre tào importante matéria/'
Elle entào mesmo as recopila aqui, e conclue:
"Estas, e outras reflexões, que naturalmente
occorrem a quem pondera hum pouco tào Di-
vinos Mysterios, são as que desejamos, e que-
imemos sirvão de objecto ás Instrucções dos
Reverendos Párocos; já que não temos a ale-
gria de as podermos fazer pessoalmente; a fim
de que achando-se os nossos Filhos amantíssi-
mos suficientemente instruídos, e dispostos,
procedamos logo sem demora á administração
do referido Sacramento , sem receio de o ver-
mos profanado com algum sacrilégio."

Em Carta, que me escreveo três dias an-
tes de embarcar, me diz :

" Com effeito conse-
gui o que desejava, que era ver a face das mi-
nhas ovelhinhas do Certào : saio daqui em 2
de Julho, e me dirijo logo ás Colónias, que te-
mos na parte da Guiana meridional, começan-
do^ por Macapá , e seguindo o rio Amazonas
até os fins do Rio-negro : he viagem dilatadís-
sima

, e sujeita a vários perigos, e mortifica-
ções; que talvez por isso huma grande parte
delia ainda não foi emprendida por outro Bis-
po: porém eu não acho pretexto legitimo, com
que me desculpe, se a não tentar: vou escotei-
ro quanto he possivel

; porque não levo mais
do que dois Sacerdotes, e dois Familiares,, e
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os criados indipensaveis; porém ainda assim

somos por todos mais de 50 pessoas, por cau-

sa da esquipageni das canoas, e dos Soldados

para occorrerem aos acommettimentos do

Gentio bárbaro, que costumáo ser frequentes,

e perigosos: nada comtudo receio, como ver

as calamidades das Igrejas assim no material,

como no formal, de que tenho já triste noticia;

e então desarmado de meios para remediar a

huns, e outros males. Na volta darei conta a

Y. m. do que for observando; porém creio só

poderá ser lá para o principio da Quaresma; e

ainda assim não chego a visitar meio Bispado:

veja qual lie a sua extensão: causa horror so-

mente o pensai lo. Bem sabe a grande necessi-

dade que tenho agora dos soccorros do Ceo;

rogo-lhe pela nossa boa amizade, que m'os so-

licite por si, e por aquellas pessoas, que amào
a Deos . . . E nunca se esqueça do pobre Bis-

po embrenhado pelos vastos Certões do Pará,

lutando com as correntes do rio mais respeitá-

vel, e furioso do mundo, com os bárbaros , e

com a praga de impertinentes insectos , &c."

IVfas ouçamos-lhe já a relação diária de toda

Diário da primeira Visita.

"Sahimos do Porto da Cidade pelas 11 da
noite do dia 2 de Julho, e nos dirigimos ao rio

Carnapijó , a hum a Fazenda do Beneficiado

Custodio Pacheco Madureira, onde chegámos
ao raiar da manha: ahi fomos recebidos com
toda a ostentação, esmerando-se o dito Padr%,



166

e seu Cunhado em obseqoiar-nos, para o que
tinhào convidado vários sujeitos da Cidade, Sa-
cerdotes, e outras Pessoas de Bem: houve Ora-
ção na entrada da Capelia, que foi recitada
por hum Seminarista Sobrinho do Padre Pa-
checo, muito bem trabalhada: disse Missa,
preguei ao Evangelho, e chrismei de tarde. A
Capelia está lindíssima, belío prospecto, espa-
çosa, e muito aceada. A situação das casas he
das mais apraziveis, tudo conspira a fazer
aqueíle lugar agradável. Tem hum Engenho
de moer cana com seus alambiques de agoa ar-
dente, tem algum gado vaccum, e boas terras
para arrozaes, e cana."

"Embarcámos á noitinha, e nos dirigimos
á povoação de Barcarena, deixando á máo es-
querda huma Fazenda de Manoel José Alvares
Bandeira, bem collocada, vasta, e fecunda;
porém muito mal tratada : chegámos a Barca-
rena das 8 para as 9 da noite, e fomos recebi-
dos pelo Ajudante Jeronymo Manoel de Car-
valho com grandeza, e com a mesma em todo
o sentido nos tratou no dia 4 do mesmo mez,
que foi o tempo, que nos demorámos naquelíe
lugar: he pequeno, consta de índios, e alguns
poucos moradores brancos : está entranhado
no mato sem mais vista, que a do pequeno
rio, de que he banhado: he terreno apto para
producção de maniba, cacáo , laranja, &c.

,

mas a falta de braços dá occasiào á sua este-
rilidade: logo que cheguei mesmo de noite
chamei á Igreja a gente da povoação, e os dis-
puz para se confessarem todos no' outro dia, o
que fizerâo com bastante decência, que me
causou hum gosto inexplicável: preguei de

mm



167

manha, e de tarde, e chrismei quasi todas as

pessoas, porque nunca alli tinha chegado Bis-

po algum : entre os chrismados foi hum ho-

mem, que tinha cento e vinte cinco annos de
idade, em bella disposição, alto de corpo,

grosso, poucas rugas na cara; era índio: dis-

se-rae, que sempre lograra boa saúde, e nunca
tivera moléstia de consequência. Também alli

chrismei huma menina índia de treze annos
anà, mostrava ter cinco annos, corpo perfeito,

só os dedos das máos grossos, e curtos."

"A's 10 para as 11 da noite do mesmo dia

4 partimos para Villa de Conde, onde apor-
támos pelas 9 horas do outro dia de manha:
he povoação de Índios, terá 300 almas, muito
bem educadas nos Mysterios da Religião, o

que se deve á incançavel diligencia do Padre
João de Góes , Vigário da mesma povoação.

A situação do lugar he das mais bel Ias, so-

branceira a huma vasta babia do M araj o

,

muito abundante de peixe: as casas se achão
bastantemente damuincadas, a Igreja he hum
bom ediíicio, obra dos Padres Jesuítas, e está

decentemente ornada, posto que com algumas
minas. Huma grande parte dos moradores se

confessarão, e commungárào: fallei ao povo
varias vezes em dia e meio, que estive no lu-

gar: chrismei quasi tudo, porque só huma
vez alli se tinha visto Prelado , e passava já
de 20 annos. Não achei desordens mais gTOs-

seiras naquelle Povo, excepto o concubinato
de hum Sargento-mór índio: muitos dos mes-
mos índios tinhão costume de frequentar os

Sacramentos: causou-me grande gosto, e jun-

tamente ternura ver a iimocente simplicidade £
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com que as índias me vinhno offerecer galinhas,
pintainhos, farinha, paecovas, e outros frutos
da terra; e muito mais me adimirei quando
soube, que sentião vivamente o não se lhes
acceitar as suas offertas. Visitei a muitos nas
suas casas, e mosíraváo grande jubilo com
esta honra: observei, que são todos desmaze-
lados no alinho das suas habitações, quasi to-
das são da mesma forma, sem excluir as dos
prmcipaes, e magnates. O terreno he fecundo
em maniba, e apto para cacáo, e café; mas ha
falta destes géneros, por não haver gente para
o cultivar, e também por causa da inércia,
e ociosidade dos moradores."
"No dia 6 pelas 11 horas da noite arrancá-

mos a ancora, e nos dirigimos a huma Povoa-
ção vizinha chamada Beja; estava o rio cres-
po; chegámos de madrugada ao porto, onde
esperámos pelo dia com alguma inquietação
das canoas por causa da braveza cias ondas:
ás 8 horas saltámos em terra; e como o porto
era desabrigado, e íicavão os vasos muito ex-
postos a perigo, dei ordem a fazer-se tudo se-
guidamente, e com pressa: visitei a igreja, pre-
guei, e chrismei, o que durou até o meio-dia,
e então me recolhi á canoa para proseguir a
viagem. A Villa he pequena, consta de 300
almas, quasi todos índios; está bem situada,
poucas casas, e essas cubertas de palha con-
forme o costume geral dos índios, sem excep-
ção da Igreja; mas postas em muito boa or-
dem á frente de hum terreiro limpo, e desaba-
fado: o caminho desde o mesmo terreiro até á
praia estava oraado de arcos de murta simpli-
ces, mas agradáveis. A Igreja he pequena,
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arruinada em muitas partes, pobríssima de

tudo, não se pôde ver sem magoa: estando

ouvindo Missa, lembrei-me do Presépio de

Belém, parecendo-me, que Jesus Christo não

experimentara lá maior desamparo. Comtudo
os índios mostravão estar instruídos sufficien-

temente nas verdades da nossa Religião; fruto

do zelo do Vigário, Sacerdote de muita probi-

dade: não achei escândalos maiores nesta Po-

voação. O terreno produz as mesmas cousas,

que o de Villa de Conde, e também, como
e!le, se acha estéril por falta de braços. Todos

os índios, e índias nos acompanharão até á

praia, e senão retirarão em quanto não che-

gámos ás canoas, dando muitas demonstra-

ções de jubilo, até mesmo nos acenarem com
qs lenços ; o que me encheo de ternura."

í; Logo ao meio dia partimos, encaminhaii-

do-nos á Villa do Albaisié, aonde chegámos pe-

las 4 da tarde, ajudados de hum vento favorá-

vel, gozando da vista delieiosissima, que offe-

rece aquelle rio, não muito largo, com as mar-

gens todas -cubertas de hum arvoredo elevado,

viçoso, e aromático. Desembarcámos ás £ ho-

ras; e logo procedi á Visita da Igreja; preguei

ao povo, dispondo-o para se confessarem no

outro dia, o que íizerão huma grande parte

com o fim de lucrarem as graças do Jubileo, e

de receberem o Sacramento da Chrisma. Fal-

lei ao Povo de manhã , de tarde chrismei ,
e

tornei a falia r ao povo. Despachei alguns re-

querimentos, e do modo possivel concluí a Vi-

sita daFreguezia, de sorte que ás 8 horas para

as 9 da noite nos recolhemos ás canoas para

continuar a derrota. A Igreja he pequena, mas

tom. i. Y
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bonita, e tem seu alinho. Os moradores são
quasi todos brancos, ou mestiços, em numero
de mil e tantas almas; porém espalhados pelas
suas roças, e cacoaes , de maneira que pou-
cas casas se vem junto da igreja, e essas de
palha, e muito feias: alguns escândalos públi-
cos encontrei, porém combatidos fortemente
pela actividade do Pároco, que trabalha pe-
los desarreigar. Descobri falta de instrucção
nos Mysterios da Religião, a qual se deve attri-
buir á grande dificuldade, que alli ha para
frequentar o Cathecismo público por conta das
distancias, e ses- preciso navegar rios perigosos
para chegarem á igreja. O terreno he hum dos
mais férteis do Estado

; produz cacáo, café,
arroz, maniba, &c. tudo em muita abundân-
cia: actualmente nào se acha alli lavrador de
mais grosso cabedal por falta de escravos, que
rocem

; mas como todos trabalhão , e a terra
lhes paga o seu suor abundantemente, creio
que em 10, ou 12 annos virá a ser o negocio
desta Villa muito avultado; e mais seria, "e em
menos tempo, se a Soberana desse providen-
cia para se repartir pelos lavradores hum cer-
to numero de escravos, ou índios."

"Das 1] para a meia noite do mesmo dia
8 de Julho sahinios daqoelle porto, pondo a
proa na Villa de Macapá, a principal Colónia,
que temos na Guiana meridional: ao nascer
do Sol estávamos fora do rio Tocomanduba na
entrada da bahia do Marajó, a qual prosegui-
mos todo o dia 9 sem observarmos cousa mais
notável; somente próximo á noite, porque fal-
tou o vento, e a maré era contraria, aportando
iks canoas a huma parte da margem, sahirao*
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a terra ; era lugar deliciosíssimo, terreno are-

noso, cuberto de diflèrentes arvores muito vi-

çosas, e algumas cheias de flores suminamente

agradáveis: havia junto ao rio hum barro fino,

e muito limpo, de que se pudera formar a

mais bella louça : trouxerão-me os índios cer-

tos talos de palmitos de huma arvore chamada
Assaim , assazmente tenros , e mimosos ,

de

que mandei fazer hum esperregado para a cêa,

a cousa mais excellente
,
que tenho provado

deste género; e porque se achào muitas destas

arvores por aquelles lugares, dei ordem para

se fazer mais vezes o tal guizado. Fomos pro-

sseguindo toda a noite, e de manha chegámos

ao" sitio do Capitão- Agostinho Tenório, cha-

mado Vassuránna. Sahindo a terra ás 7 horas

da manha, disse Missa, confessámos eu, e

meus companheiro* (pratica observada em to-

das as partes), chrismei, preguei, em que

gastámos até a huma hora: jantámos em casa

do mesmo Capitão, que nos tratou com toda

a decência; e ás 3 para as 4 nos embarcámos.

O lugar tem sua amenidade por causa do

grande rio, que o lava ; mas as casas sào pou-

co vistosas, assim por fora, como por dentro.

A Capella he pequena, de aceio ordinário.

Tem engenho de moer cana, e de agoardente :

:

o terreno, por ser alagadiço, não dá senão

cana, e arroz."

"Em menos de duas horas chegámos ao

sitio do Mestre de Campo Pedro Furtado ; e

iogo saltámos em terra, sendo recebidos pelo

clito Mestre de Campo, e seu Genro, e mais

família com grande jubilo por serem pessoas

iie muita honra , e probidade: nada mais íizev

y 2
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mos nesse dia
; porém no outro (íí de Julho)

logo pela manha entrámos a confessar eu , e
meus companheiros, juntamente com o Vigá-
rio da Freguezia, porque só- a família da casa
constava de mais de 80 almas, além das pes-
soas de fórar chrismei, preguei, e nisto nos en-
tretivemos até á huma hora da tarde: tivemos
hum jantar de mimo, e aceio , o qual com-
pleto, tornámos ás canoas pelas 3 horas, e
proseguimos a viagem. O sitio he ameno, cahe
sobre huma bahia conhecida pelo nome do
mesmo Mestre de Campo; casas grandes, e
mostrão antiguidade: a Capella he espaçosa,
porém ao modo antigo; ornato eommum: ser-
ve-se a Deos naquella casa, e cuida-se na ins-
trucção dos escravos: o Pai de famílias he
hum homem demais de 80annos, venerável
na pessoa, e nos costumes: contou-me, que
seu Pai (que morrera ainda mais velho) pra-
ticara huma virtude solida até á extrema ve*.
1-hice, levantando-se sempre na profunda noite
para a sua Oração, em que gastava duas ho-
Jas; huma caridade ardente com os próximos,
especialmente enfermos, de sorte que a sua
casa era o hospital eommum daquellas cir-
cumvizinhanças

; elle mesmo applicava os re-
médios

, do que tinha grande conhecimento
bebido nós livros, e na experiência; ainda ho-
je se observáo vestígios desta caridade em al-
gumas pessoas da família. Achei aqui huma
alma com a consciência muito pura, e de hu-
ma conformidade rara entre os grandes traba-
lhos, que padece. Ha engenho de moer cana
de açúcar, e de agoardente : o terreno produz
em abundância cana, maniha, frutas das mak
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saborosas, que tenho gostado noPrtrá, espe-

cialmente ananás, e laranjas; a vacca tiao dif-

fere da do Reino no gosto.

Pelas 3 horas da tarde do dia 11 soltámos

a vela, e em todo o tempo até o outro dia não*

se oífereceo mais nada digno de memoria, ex-

ceptuando a vista do quadro agradável , que
formão constantemente as margens daquelles

rios, povoadas de arvoredos sempre viçosos, e

floridos em todo o anno. No dia 12 entrámos
no rio Paoarú hum dos mais bellos por nào ser

muito largo, e dar lugar a gozar-se de perto

da vista dos seus frondosos arvoredos, quasi

até passar por baixo dos ramos das arvores

:

todos os sentidos aqni achào encantos, que os

transporíão : hum cheiro aromático perfuma o

ár; lindas aves se vem saltar de huns ramos
para outros, cantando suavemente: vêm-se a

cada passo sobresahir por entre as verdes fo-

lhas differentes ramalhetes de flores ; aqui ca-

vas profundas formadas pela corrente das
agoas; lá raizes descarnadas descendo das ri-

banceiras até o leito do rio; variedade de ar-

bustos viçosos, e odoríferos; huma relva muito
verde , que no paiz chamão capim ; em algu-

mas partes louras arêas , Ou terra de diversas

cores; pequenas ribeiras, chamadas Igarapés,

que lá do centro dos matos vem desagoar em
o rio ; tudo forma a mais agradável perspe-
ctiva."

"Junto ao meio dia aportámos a hum pe-
queno lugar nomeado os Breves: consta de
alguns moradores pardos, e Índios; não tem
Igreja, nem Capela, e distão daFreguezia,
que he a Villa de Melgaço, hum dia de via^
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geni, por cujo motivo se achão muito igno-
rantes na Doutrina: perguntando a hum gran-
de numero de mulheres, e de meninos, quem
era a Mài de nosso Senhor Jesus Christo , e
como se chamava; náo me souherão responder.
Preguei

, e ensinei o que pude em tâo pouco
tempo, recommendei a hum homem mais in-
telligente, que fizesse iustrucçào aos meni-
nos, para o que lhe dei alguns livros: chris-
inei, visitei-os nas suas casas, estimulando-
os ao trabalho corporal, e ao da sua salvação;
e ás 5. da tarde os deixámos. Que precioso tor-
rão! Tudo produz com muita abundância, e
facilidade o arroz, o cacáo , o algodão, o ta-
baco, o café, a maniba, o orucu, fruto de cer-
ta arvore, de que se faz huma tinta encarnada
muito fina, que tem grande valor na Europa:
ha aqui também abundância de peixe, e de
carnes do mato: as mulheres fazem difierentes
vasos de barro sem o soçcorro da roda, como
bacias, panellas, chocolateiras, &c. que não
são inferiores aos dos melhores oleiros da Eu-
ropa: as casas são de palha tecto, e paredes:
a natureza lhes oílèrece ás mãos cheias os seus
frutos

; o que dá occasião a passarem a vida,
peia maior parte, em hum torpe ócio."

"Em toda aquelia tarde, e noite continuá-
mos o rio Pavarà, e na manhã do dia Í3 eu-
trámos em outro chamado Jaburu , deixando
á mão direita o rio Cume do mesmo diâmetro,
neste rio se vê sempre continuada a mesma
cadeia de bellezas, que no precedente; obser-
va-se cernindo huma differença bem pasmo&a,
ha esta: que, ou a maré encha ou vase, sem-
pre as canoas encontrão a mesma dificuldade
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quando navegào para aparte do Amazonas

,

e ainda maior na enchente; fenómeno, que se

náo pode atribuir senão á collisào das agoas
,

procedida do encontro de duas enchentes. An-
tes das 7 horas da manha do dia 14 chegamos
á boca do referido rio Jaburu, e alii esperámos
a maré favorável : partimos , e em todo o dia

mio houve cousa notável ; só tivemos muita
chuva, e nos vimos ameaçados de hnma horro-

rosa trovoada, que felizmente se dissipou. Na
madrugada do dia 15 nos achámos prestes

para passar a temerosa bahia denominada
Vieira, o que fizemos desde as cinco e meia
até ás sete; e nào obstante estarem as agoas

socegadas
,
jogarão fortemente as canoas , e

derào horríveis balanços por causa das cor-

rentes
,

que sempre alli fazem grande im-
pressão; concorrendo além disto termos o ven-

to de proa."

"Sahimos em fim, e continuámos a viagem
por hum Igarapé, ou furo chamado do Sal-

vador, que forma a perspectiva de huma fron-

dosa alameda, ouvindo-se de huma, e outra
parte do rio cantos de diversas aves, e gritos

de papagaios, de araras, &c. : no tempo, que
a gente descançava, esperando juntamente ma-
ré opportuna, saltei a terra com alguns com-
panheiros: era huma Ilha alagadiça, povoa-
da de mato immenso, mas náo muito cerrado,
de sorte que deo lugar a penetrarmos hum bom
espaço; vimos grossas arvores cahidas em terra

pela fúria dos ventos; não haviào silvas como
as da Europa; porém muitos arbustos, e ain-

da arvores
; estavão cheios de espinhos agu-

díssimos, que fazem ás vezes a passagem inac-

mi
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cessivel: enxergámos rasto de manadas de por-
cos bravos, de paccas, cutias, e outras caças
semelhantes: alli admirei a facilidade com que
os índios esgotarão bum pequeno ribeiro, para
colherem o peixe

,
que levava. Tendo sahido

daquelie sitio, era quasi noite, eis-que cabe so-

bre nós, e nos cerca de todos os lados huma fu-

riosa trovoada de huns relâmpagos tao vivos, e
amiudados, e tal estampido, que enchia o ani-
mo de horror; foi Deos servido, que se desfez
em agoa, e nào nos causou damno. Pelas sete
horas da noite salvámos a bahia chamada Viei»
rinha, sem maior abalo ; e navegando toda a
noite, chegámos pelas 5 da manha ao lugar da
Espera, para atravessarmos a grande bahia do
Macapá."

"Neste lugar nos demorámos todo o dia 16 á
espreita de occasiáo favorável, em cujo tempo
nos ameaçarão três trovoadas, que roncando
ao longe se desvanecerão: aqui sahi a terra, e

me enchi de espanto , e de horror , vendo a
desmarcada grandeza dos páos arrojados pela
corrente para huma ponta, que alli faz aquella
Ilha; erào vigas altíssimas, e de grossura pas*

mosa; medi huma, que nào era das maiores,
tinha 15 palmos de grossa, e estava o chão
juncado delias, algumas já carcomidas, e des-
feitas com o tempo: soube depois, que huma
tinha 33 palmos de circumferencia : também
aqui foi a primeira vez, que nos assaltou a pra-

ga do muruim , espécie de mosquito branco,
e extremamente pequeno, que mal se enxerga;
porém faz bem o seu officio. Pelas J I da noite

começámos a atravessar a bahia do Macapá,
o que tiuhamos conseguido ás 4 horas da ma*
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nha: sào oito legoas de mar, que assim se po-

de chamar a foz espantosa
, que alli forma o

grande rio das Amazonas: nella se encontrão

diversas correntezas, que fazem saltar as ca-

noas como pélas, e não obstante termos vento,

noite, e maré benignas, nào faltou susto par-

ticularmente junto á terra.

"

"No dia ]7 pela manha fomos salvados pe-

la Fortaleza com 21 peças de artilheria: logo

o Commandante da Praça juntamente com o

Vigário da Villa nos veio conduzir para a ter-

ra em hum bello Escaler toldado de seda en-

carnada, onde nos esperava grande multidão

de Povo: dahi fui levado debaixo de Pallio á
Igreja; e como vi muito Povo junto, posto que
estava tresnoitado, e hum pouco doente, pre-

guei, e de tarde outra vez com mais extensão:

he esta a primeira vez que os moradores vem
© Prelado na sua terra, por isso se empenhào
em dar-me as mais vivas demonstrações , até

jchegárão muitos a chorar de gosto: tenho es-

perança de que a minha Visita produzirá aqui
frutos de benção. No dia 18 logo pela manha
fui para a Igreja, disse Missa, íiz a Visita da
mesma Igreja, preguei ao Povo, e juntamente
com os meus Companheiros me sentei no Con-
fessionário até depois do meio dia. De tarde

voltei á Igreja, fiz Cathecismo aos meninos, e

tornei a pregar ao Povo, demorando-me em
tudo isto até perto das 8 horas. Era hum es-

pectáculo bem digno do Ceo o ardor, e a an-

ciã, com que todos concorrião a ouvir a pala-

vra de Deos; enchia-se o Templo até á porta

:

Í)areciâo-me aquellas almas como as plantas de
mm jardim, quando depois de grande sêcça
TOM. i. z
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recebem alguma chuva abundante, que quasi
que resuscitão, e sensivelmente se vem cres-
cer, e pular. Esquecia-me advertir, que neste
dia pela manha se me fez em nome da Camará,
e Povo huma breve, mas eloquente falia, obra
do Padre Mestre Fr. João da Veiga, Religioso
Mercenário. Dia 19: toda amanha gastei no
Confessionário , de tarde chhsmei , e preguei

,

o que durou por mais de três horas, sempre
com o mesmo concurso do Povo. Dia 20: da
mesma sorte , de manhã Confissões , de tarde
Chrisma, e Pratica ao povo, no que gastei mais
de quatro horas. Dia 21: de manhã Chrisma,
de tarde visitei a Villa, indo por todas as ca-
sas delia, e também pedindo a algum dos mo-
radores esmola para o Hospital dos pobres:
foi então que conheci o amor, que devia a todo
este Povo; vi chorar muitas lagrimas de gosto;
huns se deitavào aos meus pés, outros se abra-
oavão comigo estreitamente; e todos dando
muitas graças a Deos por verem o seu Prelado
a primeira vez na sua Villa, e dentro das suas
casas. A esmola do Hospital passou de du-
zentos e cincoenta mil réis. Dia 22: choveo
muito pela manhã, apenas houve tempo para
ehrismar algumas pessoas , e fazer algumas
correcções aos culpados na Visita: de tarde
fui ver a Fortaleza, despachei requerimentos,
admoestei alguns culpados : dei Prima-Ton-
sura a dois meninos para servirem a Igreja, e
concluí com huma Pratica ao Povo, que se es*
tendeo até depois das 8 horas da noite. No
dia 23 pelas seis horas da manhã acompanha-
do de hum grande concurso de povo, entre mil
demonstrações de ternura, e saudade, repetin-
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dose a mesma salva de artilheria, dos embar-
cámos nas canoas.

Consta a Villa de Macapá de mil e oito

centas almas, todos brancos, excepto os escra-

vos : a policia, o brio, o aceio dos moradores
nào difíere nada dos da Cidade do Pará. Em
todo o tempo, que aqui nos demorámos sem-
pre se encheo a Igreja duas vezes no dia de
hum luzido concurso, mostrando todos a mais
viva anciã por ouvir as verdades da nossa Re-
ligião. Achei algumas desordens nos costu-

mes; porém dei graças a Deos
,
por ver

,
que

tinhao huma barreira invencivel na doce união,

que reinava entre o Vigário, e o Co-mmandan-
te da Praça, ambos Sujeitos de muita Religião,

e probidade: nào tem mais Templos do que
a Igreja Matriz; está aceacla: ornamentos de
seda de todas as cores, e vários em bom uso

:

cinco cálices de prata dourada; huma Imagem
do Senhor dos Passos muito devota. A Yilia

está bem situada, e he lavada dos ventos; mas
apezar disto, faz aqui grande estrago o terrível

mal das cezões, julga-se que a causa são os

lodos, e immundieias, que o Amazonas espa-
lha por toda aquella costa. Tem huma Forta-
leza regular, segura, e espaçosa ao gosto mo-
derno, que importou ao Senhor Rei D. José
três milhões; porém acha-se mui falta de gen-

te capaz de a defender. As producções, em
que mais abunda o terreno, são arroz, e algo-

dão; ha também alguma cana, e cacáo, e mui-
ta plauta de anil, de que se não faz uso por
falta de braços. Os habitadores tem degene-
rado hum pouco da actividade de seus Pais,

que erão pela maior parte Ilheos muito Laboria-

z 2

-J
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sos ; comtudo trabalha-se aqui mais do que
em muitas partes do Estado; as mulheres prin-
cipalmente em fiar, e tecer algodão; por isso
nào reina muito a pobreza, nem o vicio."

"Embarcámos no dia 23 das 7 para as 8
horas

,
principiámos pela parte septentrional

do Amazonas, em cujas margens se offerecem
alguns canaveaes, e hum terreno apto, ao que
parece, para úteis producções: hum pouco
arriba está huma Fazenda do Cirurgião mor
Julião Alvares, que quizemos ver; está bem
situada, tem engenho de moer cana, e agoar-
deníe, e se prepara outro de fazer açúcar; alli

chrismei alguns escravos, que nào tinhâo hido
á Villa, dispondo-os primeiro do modo possí-
vel. Passado hum pequeno espaço, entrámos
no rio Anavirápucú, dirigindo-nos á Villa-
nova-vistosa da Madre de Deos , situada na
margem oriental do mesmo rio, 7 legoas por
elle acima : ao anoitecer dêmos fundo , espe-
rando a enchente; aqui nos vimos accommet-
lidos de huma nuvem de carapanás

,
que he

certa espécie de mosquitos grandes, e pernu-
dos, que fazem huma musica desagradável aos
ouvidos, e inquietào fortemente com as suas
ferradellas : ao escrever isto estou cercado
deíles. Toda a costa do Amazonas he infes-

tada da dita praga, especialmente nos lugares
vizinhos ao mato, e onde nào faz vento. Tam-
bém estes dias nos tem mortificado muito ou-
tra espécie de insectos chamados mecuins, sào
huns bichinhos indivisíveis, que se introduzem
pelas meias, e se pregào nas pernas, causando
huma comichão intolerável

;
porém sente-se

allivio lavando as pernas com agoardente de
cana.

tMmi
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"No outro dia 24 pela manha chegámos á

mencioda Villa : logo saltámos em terra
;
pre-

guei ao Povo, e meus Companheiros confessa-

rão algumas pessoas : visitei a Igreja, de tar-

de chrismei, preguei, dei as correcções neces-

sárias, no que gastei até ás 9 horas da noite.

Dia 25 : logo de manha disse Missa, chrismei

algumas pessoas que restavão, visitei algumas

casas ; e ás 8 horas nos recolhemos ás canoas

para seguir viagem. A Villa lie de brancos;

constou ao principio de 300 fogos, pela maior

parte pessoas tiradas da Casa da estopa, e

Soldados estrangeiros, e outros culpados, e

também de alguns Ilheos; hoje apenas se con-

tâo vinte e tantos fogos, tudo o mais tem de-

sertado para differentes' lugares ; está situada

alterosamente sobre o rio; tem bellas campinas

para gado vaccum; a sua producção ordinária

he arroz ; carece de farinhas ; o peixe he pre-

ciso buscallo á boca do rio algumas legoas dis-

tante ; he infestada de differentes pragas me-

cuím , maruim , carapaná , moruçoca , e de

certas cabas , ou vespas muito grandes
,
que

povoào todas as casas dos moradores: as duas

noites
,
que passámos naquelle porto , e rio

,

forào trabalhosíssimas a toda a comitiva
,'

ninguém pode dormir com a inquietação da

praga. Que objecto tristíssimo he aos olhos da

Religião o lugar que serve actualmente de Igre-

ja! Finja-se na imaginação huma pocilga das

mais desabrigadas, talvez ainda se nâo appre-

henderá o ponto de lastima aonde chega este

lugar: sâo huns poucos de torrões postos ao

alto, mal cubertos de palha, esburacados, e

fendidos por mil partes, por onde entra o ven-



to, e chuva, como em campo aberío, sem ali-
nho de casta alguma ; não se vio maior des-
amparo! Cahio-me o coração em terra quan-
do entrei dentro. Sem esperar mais, entreguei
ao Padre Vigário quatro moedas, e o que^pu-
de alcançar de alguns poucos moradores, que
fazia.a conta de 78$G00 rs.

,
para que se repa-

rasse logo nao aquella Igreja (incapaz de qual-
quer concerto) mas outra menos má, que se
achava incompleta, de serie que pudesse ser-
vir á celebração dos Divinos Oíiicios. Actual-
mente nào ha escândalos nesta Povoação, ef-
feito da harmonia entre o Cominandante,' e o
Vigário, ambos de sã consciência, supposto
que o zelo deste ultimo passe ás vezes a ser
demasiado, e indiscreto."

4'Em todo o dia 25 tornámos a navegar pe-
lo mesmo rio Anavirápucú até o Amazonas-
dahi subindo pela costa, espaço de quatro le-
goas pouco mais ou menos, chegámos aboca
do rio Mutuacá, donde vencida legoa e meia
avistámos a Viíia deMazagão: erão 8 horas
da manhã do dia 26 quando sahimos a ter-
ra

: estava esperando no porto hum luzido
concurso, juntamente com hum pequeno coiv
po de Tropa Militar, e Auxiliar: recitada hu-
ma breve Oração, fui levado debaixo de Pallio,
no qual pegavão seis Cavalleiros vestidos dos
seus mantos. Logo visitei a igreja, preguei ao
Povo; ao meio dia tornei a pregar á Missa da
Festa da Senhora Santa Anua. De tarde chris-
mei

,
e preguei com mais vagar, recolhendo-

me á canoa perto das 9 horas. No outro dia
peia manhã fui logo para a Igreja, disse Mis-
sa, confessei, e juntamente meus Compan hei-
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ros, chrismei, preguei; e despachados alguns

requerimentos sahimos daquelle porto pelas

duas horas da tarde. JUais tempo fazia tenção

de me demorar nesta Villa por ser de brancos,

e muito civilisados
;
porém escandalisou-me

fortemente a descortezia, com que se houve-

rao com o Santíssimo Sacramento exposto ao

tempo da Missa da Festa, náo se achando na

Igreja mais do que três mulheres, e dúzia e

meia de homens pouco mais, oii menos: para

dar alguma demonstração do meu sentimento,

mandei logo no primeiro dia de tarde recolher

ás canoas tudo o que estava em terra, com re*

solução de partir sem fazer mais nada; porém
movido das supplicas dos Principaes, e mais

que tudo do escrúpulo da minha consciência,

ponderando que nunca alli tinha vindo Pre-

lado, nem viria tào cedo, e que por isso mor-

reriào muitas pessoas sem o Sacramento da

Chrisma, resolvime a ficar até ao outro dia

somente; e nas Praticas lhes fiz as mais for-

tes, e severas invectivas, reprehendendo alta*

mente a sua pouca fé,"

"Os moradores desta Villa sáo os mesmos
da Praça de Mazagào na Africa ,

para onde

vierào depois desta se largar ao Rei de Mar-
rocos: ao principio foi muito povoada, cons-

tando de mais de mil e oito centas pessoas

;

hoje somente nove centas, entrando os escra-

vos ,
que sobem ao numero de quatrocentos

e tantos ; os mais tem sahido para a Cidade
do Pará, e para o Reino, e outros morrido

por ser terra mui sujeita ao mal de cesões

:

ao tempo, que nella me achei, todas as ca-

sas tinhào dois, três, e mais enfermos. A gen-

SMÊÊBB
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te he civilisada, como a da Corte, e tem in-

clinação á piedade; posto que de ordinário
seja ferida do contagio da soberba. A Igreja
he hum bom Templo, está aceada, tem muitos
ornamentos, e alguns ricos, banqueta de prata
nobilíssima, &c. O Vigário he exemplar, vir-
tuoso, e activo. As producçoes mais próprias
do terreno são algodão , e arroz

;
porém ha

muita preguiça, ou talvez incapacidade da
parte dos moradores para aqueile género de
trabalho, visto serem criados com as armas
nas mãos , como era preciso para resistirem
aos frequentes ataques dos Mouros. Aqui
soube que não havia muito tempo, que lnima
cobra d' agoa tinha arrebatado hum menino
de 8 annos, que estava junto ao porto, e
nunca mais appareceo , apezar das diligen-
cias, que se rizerão

, julgou. se que o tinha
engolido, pois era bicho monstruoso, segun-
do declararão algumas pessoas, que o virão."

"Pia %1\ sahindo do porto da Viíla de
Mazagão pelas 2 horas da tarde , voltámos
sobre o mesmo rumo a demandar a povoa-
ção de Santa Anua do Cajarí; em todo o res-
to daquelle dia e noite não se ofíereceo mais
nada de ponderação. Dia 28 : Fomos prose-
guindo a costa; e logo de manhã encontrámos
muitos páos, alguns de desmedida grandeza,
que vinhão arrastados pela corrente : conside-
re-se qual deve ser a fúria, e braveza deste
rio, que arranca pela raiz madeiros tão espan-
tosos, e não só os desarreiga, mas arrebata-os
como se fossem huma palha; he preciso nave-
gar com muito sentido para livrar as canoas
4e tais encontros, que são perigosissimos. Aí|
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aqui ainda não vimos o Amazonas na sua lar-

gura, por estar retalhado de muitas ilhas, que
formão differentes canaes , e he providencia

grande, que facilita a navegação; de outra sor-

te far-se-hia impossível a vasos sem quilha,

como sáo todas as canoas, de que se usa neste

Estado , formadas assim
,

para vencerem os

páos, que encontrão debaixo d'agoa, como já

nos aconteceo numa vez, Mas sendo o rio po-

voado de ilhas, tem as canoas abrigo, a que
se acolhào logo que arneaçào as trovoadas, as

quaes sáo aqui frequentes, e temerosas; já

temos tido muitas, porém não he o meu in-

tento senão referir as mais carregadas , e

medonhas. De tarde, navegando bem junto á

margem, e em maré vazia, tive occasião de ex-

aminar os estragos horríveis, que o Amazonas
faz por toda aquella costa; sem exaggeração,

não ha palmo de terra, em muitas partes, que
não esteja alastrado de troncos de arvores , e

de differentes madeiros de extrema grandeza

,

parte arrancados alli mesmo, parte trazidos

de longe pela corrente; o espirito se enche de

horror considerando a força, que he necessá-

ria para produzir taes effeitos. Pelas 10 horas

da noite entrámos no rio Cajari, que he bas-

tantemente comprido, e, como todos os maip,

acompanhado de huma e outra margem de

frescos arvoredos, que deleitão avista: con^

fesso que muitas vezes, alargando os olhos por

aquellas situações tão aprazíveis, bem desejei

a pureza, e innocencia das almas justas, para

poder á sua imitação subir por estes degráos

ás maiores alturas do Ceo , e contemplar a

amenidade daquelles jardins, formados péla

tom. i. Aa
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mao do Creador para eterno recreio dos esco-
lhidos. Ah! Que se a terra, lugar de desterro,
e captiveiro, assim está semeada de tantas bel-
lezas, que será o Ceo! O Ceo, donde Deos
ostenta a profusão das suas maravilhas para
coroar a felicidade dos que o amão ! Eis-aqui
como se explica quem as observou ocularmen-
te— Nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in
cor hominis ascendit, rjuod prceparavit Deus ti-
meníiôus se."

" Erão 10 horas e meia do outro dia 29,
quando chegámos á povoação de Santa Anna
do Cajarí. Logo vimos vir descendo para a
praia os índios

, e índias formados em duas
alas, precedidos do Vigário, e Director: des-
embarcados, na mesma forma nos forão con-
duzindo para a Igreja cantando a Saudação
Angélica em tom muito devoto, que me enter-
neceo a alma: eníão mesmo visitei a Igreja, e
fiz ao povo hiiuia pequena falia. De tarde fui
abençoar iodas as casas da Povoação, do que
os índios se mostravão mui satisfeitos; depois
disto, juntos todos na Igreja, fiz Cathecismo
aos meninos, e meninas, e vi que tinhâo a
mstrucção sufficiente. Dispuz o povo para no
outro dia se confessarem; e como soube, que
alguns me náo entendião, ordenei que outro
Sacerdote lhes fallasse na própria língua, e a
este inspirava o que lhes havia de dizer. No
outro dia de manhã disse Missa, confessei al-
gumas pessoas, e da mesma sorte meus Com-
panheiros, e o Vigário: chrismei quasi tudo
pois nunca alli tinha chegado Bispo: foliei aó
povo, e fiz algumas averiguações necessárias-
de tarde tornei a chrismar: ajustei seis casa-

mmm
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mentos, dispondo tudo para no outro dia se

porem os banhos na Igreja; evitando-se desta

maneira algumas desordens, que havia: dei

as correcções precisas; e despedindo-me de

todos, nos recolhemos ás canoas pelas 6 horas

da tarde, acompanhados do povo entre os

mesmos cânticos na forma da entrada ,
e ou-

tras saudosas demonstrações ,
que me fizerão

saltar as lagrimas, e a alguns da Comitiva. He
lugar pequeno, terá duzentas pessoas (índios)

e nem essas se achão todas na Povoação ,
por

andarem alguns homens no Real serviço ;
so

tem a vista do rio, para o qual olha não muito

alterosamente ; ornais, que a cinge, he tudo

mato, posto que bem perto tenha nobilíssimas

campinas próprias para creação de gado vac-

cura, de que ha hum fraco principio (100 ca-

beças pertencentes á Igreja): esta he pequena,

e muito pobre; mas acha-se caiada, e limpa,

com huma Imagem de Santa A ima mui per-

feita. Os índios adultos nào tinhão toda a ias-

trucção, que eu desejava, por negligencia de

alguns Vigários passados, e ainda do presente,

do qual soube, que só poucos dias antes da

minha chegada começara a exercer esta obri-

gação com a devida efficacia."

"Nesta Povoação encontrei huma índia de

cem annos, e mais de idade, da creação do lu-

gar, que jazia em huma profunda, e total

ignorância não só da Doutrina, mas de todos

os conhecimentos relativos á Religião, e era

baptizada: mandei examinar por alguns m-

telligentes da lingoa se sabia as Pessoas da

Santíssima Trindade? nada: quantos lieo-

ses havia? nada: fiz-lhe eu mesmo alguns

Aa2
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signaes, erguendo os olhos, e as mãos ao
Ceo

:
ria-se : informei-me com as pessoas

da casa (estava com hum neto casado) res-
ponderao-me que era ladina (assim chamào
aos mais espertos) porém que nunca lhe ti-
nhào enxergado vestígios de Religião. Isto cau-
sa espanto, e dá motivo a suspender hum pou-
co o juizo sobre a opinião do Atheismo espe-
culativo hoje combatida pelos melhores Theo-
logos. Se no seio de li uma povoação, e de hu-
ma família christã educada ao bafo de Mi-
nistros Ecclesiasticos, e rodeada de superio-
res luzes se acha hum espirito tão cego, que
será no fundo dos matos, onde faltão todos
estes subsídios? A experiência de muitos, que
dela descem, dá forças á duvida: ouço con-
tar, que alguns não differem dos troncos, e
dos rochedos, pelo que respeita ao conheci-
mento da Divindade. No livro dos Óbitos vi
que havia algum tempo, que tinha morrido
huma índia de duzentos annos de idade. A
terra he bem soccorrida de peixe, e de carnes
do mato; proíduz inaniba, arroz, algodão; ha
pouco que se descobrio perto do lugar cravo
em abundância, de que os índios fazem car-
regação para a Cidade do Pará. São muito
perseguidos da praga do carapaná, a qual nos
atormentou fortemente em a noite que dormi-
mos naquelle porto; porém disserão-me que
não dura mais do que seis mezes no anno, e
que desaparece tudo no dia 4 de Outubro.
Também alii causão huma mortificação insof-
fnvel as cabas, ou vespas; tudo está minado
delias, Igreja, e casas dos moradores, até nas
canoas não podíamos ver-nos livres: são en-
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xames, que cobrem o ár. Fizeráo aqui os ín-

dios as mesmas offertas de balaios de farinha,

de galinhas, tartarugas^ &c. com a costuma-

da singeleza, a que eu correspondia terna-

mente brindando-os com sal, verónicas, ben-

tinhos, e outras cousas, de que hia prevenido."

"Pelas 6 horas da tarde embarcámos,
como fica dito; e tornando a navegar o mesmo
rio, perto da meia noite chegámos ao Amazo-
nas : ao raiar do outro dia (31) proseguimos

a costa com a proa no lugar de Fragoso. Em
toda a manha, e tarde não houve mais que
notar do que a continuada cadeia dos estragos,

que aqueile grande rio vai fazendo por todas

as suas margens; estragos, de que só pode fa-

zer huma justa idéa quem os observa: tão es-

pantosos sáo, e fora de toda a marca! No ou-

tro dia (o 1.° de Agosto
)
pelas 10 horas da

manha entrámos na boca do rio Jari em de-

manda do referido lugar : este rio tem a sua
origem não muito apartada das fontes do Ya-
pocó, baliza, que se declarou no Tratado da Paz
de Utrecht para servir de termo aos Dominios
Portuguezes. Junto das suas margens ha em
abundância salsa, cravo, e outros géneros, de
que fazem negocio não só os índios da povoa-
ção de Fragoso , mas de outros lugares vizi-

nhos. Pelas 3 horas da tarde avistámos o Lu-
gar, e logo depois sahimos a terra, onde nos
esperava todo o povo com o seu Vigário, e
Director: conduzirão-nos para a Igreja can-
tando a Ave-Maria ; e alli íiz tudo o que fica

declarado na Igreja do Cajarí , repetindo á
noite a Pratica ao Povo , Oração mental (ex-

ercício, que deixo estabelecido em todas as
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Villas , e Aldêas) e outros obséquios costu-
mados ao Santíssimo Sacramento, e a Nossa
Senhora. No outro dia peia manha (2 d'Agos-
ío) Confissões, Pratica, Chrisina: de tarde
Pratica , algumas correcções

;
pelas 5 horas

nos recolhemos ás canoas acompanhados de
todos, e partimos logo descendo outra vez ao
rio Amazonas com a proa na Villa de Arraio-
los."

"Fragoso lie Povoação mui pequena, não
tem mais do que cento e cincoenta almas : os

homens quasi todos andavão no negocio da
salsa, só achámos as mulheres, e meninos:

está situada sobre o rio, que faz aili huma es-

pécie de bahia, e não deixa de ser vista agra-

dável : tem fartura de peixe, e de carnes do
mato; boas roças para farinha, cacáo , algo-

dão; em huma palavra, se houvesse gente, e

laboriosa, o terreno he abundante em produc-

ções as mais estimadas; porém são poucos,

e desses huma grande parte espalhados pelas

casas dos brancos com Portarias, e os outros

sem emulação, sem estímulos de honra, e ain-

da sem aquella sede natural a todos os ho-

mens por adquirir, vivem em ócio contentes

com o que a terra, e agoa lhes estão como
mettendo pelos olhos. A Igreja he huma pe-

quena choça, ou cabana, ameaçando mina
nas suas paredes; mandei-a medir por curio-

sidade ; tem na maior elevação de frontespi-

cio duas braças e meia de alto, e das bandas

pouco mais de braça: larguara três e meia,

comprimento oito e meia total, entrando a Sa-

cristia, que está por detraz do Altar mor; tal

he o Palácio do liei das eternidades naquella

mmm
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Povoação! Comtudo estava caiadinha, e o te-

cto reparado proximamente com nova palha,

o que se deve ás diligencias do Vigário, que
tem probidade, e zelo. Os meninos sabem a

Doutrina; mas em algumas pessoas velhas ob-

servei muita ignorância. Aqui encontrei hum
escândalo publico dos mais odiosos, e detes-

táveis aos olhos da Religião, o concubinato
do principal com sua própria filha, estava o
monstro fora do lugar; chamei a cúmplice,
confessou logo; adverti-a, e como tinha justo
casamento, procurei que se eífectuasse antes

da chegada do bárbaro pai : logo ai li mesmo
quiz o Senhor pagar-me esta magoa com o
gosto de ver e tratar hum índio casado, de vir-

tude solida, huma escrupulosa, e exacta ob-
servância dos Divinos Mandamentos, summo
horror ao peccado, presença de Deos quasi
continua , e taes disposições interiores

, que
me enchi de consolação espiritual, acabando-
me de convencer, que em toda a parte tem
Deos os seus escolhidos, e que nada he capaz
de lhos arrancar das mãos. Visitei a todos

,

fui chrismar três doentes nas suas casas. As
índias me fizerão as costumadas ofTertas, que
eu lhes agradecia olhando não tanto ao seu
valor, como á singeleza, ternura, e amabili-
dade, de que os acompanhavão. Pelas 10 ho-
ras da noite chegámos ao rio Amazonas, e
proseguimos a costa."

ni

Segundo mez. "Pelas 9 para as 10 da noite
entrámos outra vez no Amazonas, e nessa noi-

te, e dia seguinte (3 de Agosto) e ainda parte
da outra noite até ás 11 horas costeámos pela

mm
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sua margem sem observar cousa notável, ex-

cepto alguns rebates de carapaná, e de certa

mosca chamada mutuca, cuja ferradela causa
hum grande horror: então chegámos á boca do
rio Aramucu, em cuja margem oriental dis-

tante 5 legoa está a Vil la de Arraiolos. He
hum dos rios mais bellos, que temos encontra-

do, agoas claras, e frias, terminado de hum a

e outra parte de arvores viçosas , e algumas
muito floridas, as quaes por causa da estreiteza

do rio fazem continuada sombra aos navegan-

tes, e de intervallo em iutervallo alargando-se,

abrem caminho aos olhos para se espraiarem
pelas alegres , e férteis campinas, de que vai

sempre acompanhado. Que espectáculo deli-

ciosíssimo ! Porém, que perda! Campos táo

bellos sem cultura, pastos os mais preciosos,

e nem huma só rêz se alcança com a vista.

Mágoa grande he ver as Cidades (ainda a do
Pará) cheias de gente ociosa, que com o seu

trabalho, e industria podião tirar destes luga-

res , e outros semelhantes, ricas producções
para o bem do género humano; porém a mol-

leza, o ócio, a torpe preguiça damnão tudo.

Também deste rio se descobrem vários outei-

ros não calvos, mas vestidos de frescas, e co-

padas arvores, alguns bem perto do rio, mui-

tos lagos, várzeas , e hum terreno em tudo
semelhante aos melhores do Reino: vista que
nâo deixa de ser agradável , e saudosa aos,

que de lá tem vindo."
" Eráo 11 horas do dia 4 quando che-

gámos ao porto de Arraiolos: logo sahimos

para a terra, e nos encaminhámos para a Igre-

ja, cuja Visita ficou feita antes de jantar; pç-
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Ias 4 horas voltei á Igreja, foliei ao Povo, fiz

o Cathecismo aos meninos, alegrando-me mui-

to de os achar tão bem instruídos nas verda-

des da nossa Religião : (erão por todos entre

machos, e fêmeas alguns quarenta) á noite tor-

nei a fallar ao povo"; houve Oração mental, e

outros obséquios a Nossa Senhora, cantados:

no outro dia pela manhã Confissões até ao jan-

tar: de tarde chrismei, fallei ao povo, visitei

as casas da Povoação; e dispostas outras cou-

sas necessárias, nos recolhemos ás canoas. A
Vjlla está col locada sobre hum outeiro, cujas

raizes lava o rio ; tem dois terreiros , ou pra-

ças, mas hum particularmente muito espaço-

so, e limpo; consta de duzentas e cincoenta

pessoas (índios) Disserão-me o Director, e o

Pároco, que são agrestes, e duros de índole,

e pouco laboriosos; mas eu descobri alguns

motivos para suspeitar que estas indisposições

nascião talvez do modo indiscreto , com que

erão levados por aquelles que os região, tanto

no temporal, como no espiritual. A Igreja he

grande, cuberta de telha, tem três altares , e

o aceio conveniente : não se pode negar que o

Pároco he cuidadoso nesta parte, e no eusino

da Doutrina; prouvera a Deos, que assim fosse

no mais! porém dava escândalo com a sua

conducta pouco ajustada; mudei-o para a Vil-

la de Almeirim, depois de lhe dar huma cor-

recção severissima. Na visita
,
que fiz das ca-

sas, encontrei duas velhas de mais de cem an-

nos de idade, laborando em huma prodigiosa

ignorância dos Mysterios da Religião , o que

era causa de nunca se confessarem, sendo

a maior infelicidade não haver Sacerdote, ain?

TOM. i. Bb
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da dos mais instruídos na lingoa Tapuia, que
os podesse entender, por fallarem somente a
do mato desconhecida: comtudo por alguns
indícios vim a perceber que nào era tamanha
a sua cegueira, como a da outra, que rica
apontada a pag. 187, pois reconheciào hum
Deos Creador dos Ceos: dei algumas provi-
dencias para serem instruídas do modo possí-
vel. Aqui tive também a consolação de achar
hnma alma (era índio, e casado) que me edi-
ficou summamente pela solida piedade, que
praticava; tinha grande horror ao peccado, e
hum apego invencível á Lei do Senhor. O ter-
reno he próprio para creação de gado; mas
nào havia mais do que 20, ou 30 cabeças.
Disserão-me que o rio he falto de peixe, e
que por isso padecião os índios suas necessi-
dades."

"Na madrugada do dia 6 chegámos á
Villa de Espozende, distante de Arraiolos 3
legoas e meia, para onde se vai por hum pe-
queno rio chamado Toeré, ramo do Aramucú,
muito difficultoso por causa dos repetidos co-
tovelos, que faz, que não custou pouco á
minha canoa por ser maior. Logo nos dirigi-
mos á Igreja acompanhados do Vigário, Dire-
ctor, e varias pessoas da Villa. Visitei a Igre-
ja, fiz Pratica ao Povo, e o Cathecismo aos
meninos, que me derão gosto com as suas res-
postas

, fructo do zelo incançavel do Vigário
o Padre Fr. Francisco de Nazareth, Religioso
exemplar. De tarde chrismei os meninos, e
dispuz os adultos para se confessarem nessa
noite, e no outro dia, a fim de receberem os
effeitos saudáveis do Sacramento da Confirma-

»
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cão: á noite, depois de h uma pequena falia

,

confessámos algumas pessoas, e da mesma sor-

te no outro dia de manhã; acabado isto, chris-

niei, preguei, dei volta por toda a Villa aben-

çoando as casas, e immediatamente depois de

jantar partimos. Esta Povoação consta de du-

zentas almas, (índios) está situada na fralda

de huma pequena serra sobranceira ao rio;

tem vista muito agradável de campinas, outei-

ros, e arvoredos: encanta os Nacionaes da Eu-

ropa. A Igreja, posto que cuberta de palha,

não he má, e está aceadinha com suas pintu-

ras, algumas laminas, e ornamentos suficien-

tes! Os índios mostrão mais docilidade, e in-

clinação ás cousas de Deos, que os de Arraio-

los, e são também muito mais laboriosos, par-

ticularmente pelo que respeita ao negocio da

salsa, que he o capital: o rio tem peixe, e

passão aqui melhor: havendo campinas admi-

ráveis, não se contão senão dezesete cabeças

de gado vaccum; o que se deve attribuir ao

desmazelo geral, que reina em todos os ín-

dios, que satisfeitos com huma ténue passa-

gem', não cuidão em mais nada, e menos

em providencias do futuro : assaz sahi daqui

saudoso, e enternecido; nunca se riscará da

minha lembrança o que presenciei na despe-

dida; veio a Villa em pezo acompanhar me ate

o rio; quasi todas as mulheres com suas oífer-

tas de gallinhas, farinha, fructas, &c. ,
e dalh

se não apartarão em quanto virão as canoas,

dando ao mesmo tempo as maiores demons-

trações de ternura. Quero contar três oflertas,

provas mais claras de amor singelo. Trouxt>

rão.me dois pintainhos ainda com pêllo nas-

Bb'2
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eidos de três ou quatro dias, e hum novelíi-
nho de algodão, que não pezava mais de hu-
ma onça, isto dado com tanta anciã e bonda-
de, que me fez chorar, e a alguns da comiti-
va:- confesso ingenuamente, que estimei mais
incomparavelmente aquelles três dons, ou a
disposição das almas, que m'os fazião, do que
se fosse ouro: lembrei-me daofferta, que fez
a Viuva no Templo; offerta limitadíssima, mas
que mereceo os maiores elogios da boca do
Salvador. Nesta Povoação, e já em Arraiolos
começarão asentir-se doentes algumas pessoas
da rainha familia, e eu também; porém julgo
não será cousa de consequência."

"Chegámos á boca do rio pelas 11 horas
da noite; e na madrugada do dia 8 prosegui-
mos a costa demandando a Villa de Almeirim.
Todas as margens do Amazonas naquella par-
te estavão alcatifadas de huma herva, ou feno
muito verde, que alegrava os olhos. Pelas 10
para as 11 tivemos hum vento favorável, de
que andávamos sequiosos: em fim erão 8 para
as 9 da noite, quando aportámos na Villa de
Almeirim acompanhados do Commandante, e
Vigário, que nos tinhão hido esperar hum bom
espaço: não sahimos aterra por ser tarde, o
que fizemos no outro dia 9 pela manhã. Feita
a Visita da Igreja, confessou-se alguma gente,
preguei ao povo , e fiz Cathecismo aos meni-
nos, que não estavão tão instruídos como nas
duas freguezias antecedentes; mas não era fal-
ta do Vigário, sim dos pais

,
que os levavão

comsigo para as roças: de tarde chrisrnei os
meninos, e algumas pessoas, que se tinhão
confessado, preguei, fui visitar todas as casas

l
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da Povoação: á noite fizerào-se alguns obsé-
quios aDeos, e á Senhora, e tornei a fallar

ao povo. No outro dia cedo disse Missa, con-
fessarão-se varias pessoas, chrismei , dispuz
algumas cousas necessárias; e despedidos, nos
recolhemos ás canoas das 9 para as 10, soltan-

do as velas ira mediatamente. A Villa está em
huma elevação sobre o Amazonas, e muito
bem situada, as casas todas em hum terreno
limpo : tem seu Castello

,
porém desmantella*

do, e quasi era ruínas, sem género algum de
defensão: a Igreja he hum bom edifício de
pedra e cal, cuberta de telha com três altares;

porém acha-se na maior consternação ; cho-
rou-me a alma de a ver negra como hum car-
vão pela parte de fora, hum dos lados amea-
çando evidente mina com as grandes brechas,
e tortura, que aparecem; da mesma sorte a
Capella mor, de que já se não servem, e a Sa-
cristia : esta tinha bons ornamentos , e vários

;

mas estava quasi tudo esfarrapado, e perdido,
e mandei queimar huma grande parte: em fim
enchi-me aqui de bastante amargura com estas,

e outras cousas desagradáveis
, porque ver

tantas lastimas, sem lhe poder applicar remé-
dio, não sei que haja conjunctura mais violen-

ta para quem conserva ainda alguns vestígios

de Fé, e de humanidade: fiz as possíveis re-

commendações ao Commandante para acudir
com algum reparo, em quanto nào dava parte
a Sua Magestade. O Povo, quero dizer, as
mulheres quasi as únicas, que estavão na Vil-
la

, por se acharem os homens no negocio,
mostrão ser dóceis , e tratáveis ; sempre me
acompanharão todas as vezes

,
que me reco-
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Una a canoa cantando a Saudação Angélica;

e na despedida concorrerão a maior parte del-

ias a brindar-me com seus balaios de farinha,

pintainhos, e diversas frutas da terra. Muito
gostei de hum encontro, que tive, quando fiz

a visita das casas: huma índia muito velha,

que teria perto de cem annos , vira-se a mim
toda risonha, e alegre, abraça-me apertando-se

comigo estreitamente, e dizendo certas pala-

vras demonstrativas de jubilo, que nâo entendi

;

estava nua da cintura para cima (modo ordi-

nário, com que andão todas, excepto na Igre-

ja, e outras occasiões de concurso, que então

vestem camisa lavada, saya de chita, cabello

atado, hum bentinho ao pescoço, e he todo o

seu enfeite) a nossa boa velha ficou saltando

de ver o Bispo na sua choça, e que a tratava

táo carinhosamente. Os habitantes são todos

índios, o seu numero sobe a perto de trezentas

almas, tem abundância de peixe, boas fari-

nhas, carnes do mato, muito cacáo produzido

sem cultura, salsa parriiha, cravo, breu, que
os índios vão buscar subindo pelo rio Pane
era grande distancia: he terra muito infestada

da praga do carapaná."

"Sahindo da Villa no dia 10 pelas 9 da
manhã, fomos costeando a margem do Ama-
zonas com a vista nos montes elevadíssimos

,

que em pouca distancia pela terra dentro for-

mão a dilatada cadeia , ou cordilheira de
Guayana seguida de Oeste a Leste até ás vi-

zinhanças do rio Orinoco. Neste dia vimos

descer pelo rio madeiros formidáveis. E tam-

bém começámos a ver o Amazonas desaba»

fado de Ilhas em toda a sua largura: he hum
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pedaço de Oceano; em partes mal se divisa

a margem contraria, huma corrente pasmosa,
e as ondas grossas, e empoladas, como as do
mar: nào faltarão pulos nas canoas. Temo-
nos visto muito perseguidos da praga , espe-
cialmente ao principio da noite, e de madru-
gada ; não ha resistir-lhe, até chegão a pene-
trar vestia, e camisa; mas o seu tiro mais or-
dinário he ás pernas, mãos, e cara: nada po-
rém me afflige tanto, como ver as moléstias,
que principiando na Villa de Arraiolos tem
lavrado fortemente pela comitiva; estão pros-
trados alguns doze de cezões, e de febres, e
outros entrão a queixar-se, e isto com tão pou-
ca commodidade para se curarem : seja Deos
bemdito! Eu também tenho sentido alguma
indisposição, mas de pé sempre. A causa de
tantas doenças julgo serem as imundicias, que
a corrente arremeça para esta Costa Septen-
trional, e tardarem os ventos geraes. Dia 11:
proseguimos a mesma derrota em demanda da
Villa do Outeiro. Pelas 9 horas da manhã
começarão a favorecer- nos os ventos geraes.
Que lindos quadros offerece este rio nas dif-

ferentes Ilhas, de que está povoado! Tão fres-

cas de arvoredos , e de campinas sempre vi-

çosas, que he hum enleio dos olhos; mas são
terras apauladas, e alagadiças, que não ser-
vem para a cultura, e por isso se achão de-
sertas. Em todo este dia , e no outro até á
huma hora da tarde, que foi quando chegámos
ao lugar do Outeiro, não se ofFereceo cousa
digna de memoria/'

'• Aportámos á mencionada povoação ; e
por me achar bastantemente enfermo, não sahi

~
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da canoa senão tarde ; assim mesmo com fe-

bre, e grande oppressâo de cabeça subi a la-?

deira, que he muito comprida, Íngreme, e are-

nosa, visitei a Igreja, e preguei ao povo; mas
recolhi-me logo á casa da residência, e me
deitei na cama por não estar para mais nada.

No outro dia (13) apenas pude chrismar a

gente, e fazer-lhe algumas breves falias, de-

pois do que dei ordem a partirmos para Mon-
te-alegre por ser lugar mais com modo. As
moléstias vão adiante em toda a comitiva, a

cada hora estão cahindo , e parece ramo de

epidemia: Deos seja louvado para sempre! O
lugar está collocado em huma grande eminên-

cia; quadra-lhe o nome, pois faz a coroa de

hum outeiro elevadíssimo; as casas estão pos-

tas em hum terreno muito limpo, e todas caia-

das; a Igreja he pequena, pouco maior que

a de Fragoso, pobre, mas limpa, e não está

de todo mal de ornamentos. Tem para cima

de trezentas almas : os meninos , e resto do

povo não tem toda a instrucção necessária

:

ha alguns escândalos, entre elles o principal

dos índios amancebado , e já com muitos h>

lhos da mesma concubina. Não se pôde com-
prehender o que aqui sorTre esta pobre gente

por causa da praga; toda a nossa comitiva não

pôs olhos naquella noite, e só achavão refrigé-

rio passeando pela praia, e enxotando-os com
as mãos; metíião-se pela boca, ouvidos, e na-

rizes; e são de tal qualidade, que me disserão

que até chegavão a penetrar capotes de pati-

no ; a mim me traspassarão muitas vezes os

calções, e ceroulas, he a chamada muruçoca,

que tem hum ferrão mui comprido; quem pa-

lt*
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deceo mais forão os doentes. Dizem, que ha
muito se nâo vio tal inundação de insectos c ci-

mo este anno; o que attribuem ás grandes in-

vernadas que tem havido."

"No dia 14 á noite chegámos ao porto de
Monte- alegre ; e logo, como nos foi possivel,

por estarmos quasi todos prostrados da molesr-

tia, nos recolhemos á Villa : erâo 18, ou 20
índios os que tinháo cahido, e a minha Famí-
lia toda, excepto hum familiar, e hum criado.

Quando cheguei a Monte-alegre vinha já mui-
to doente; porém hum dia depois atacáráo-
me as cezões com tal força

,
que estive em

grande perigo, principalmente em dois dias,
chegando a delirar, e a dar outros sinaes fu-

nestos : em fim com quina, purgantes, e ou-
tros remédios, passarão; mas fiquei prostradis-
simo, de maneira que he hoje oAm 28, e mal
posso fazer este apontamento. Já nos morreo
hum índio; o mulato António está gravemente
enfermo; alguns vão-se achando melhores, ou-
tros continuáo a sofFrer. Este inesperado mi
cidente, e também ver que a minha canoa pela
grandeza , e feitio he pouco apta para resistir

ás correntes, tem dado occasiâo a eu mudar
o desígnio, que trazia de visitar a Capitania
do Rio-negro; e por esta vez me limitarei uni-
camente á Capitania do Pará, a qual faço ten-

ção de proseguir, logo que me achar restabele-
cido, e a minha Familia. Dia 30: continuo a
experimentar melhora; porém da minha Fami^
lia alguns tem recahido , e estào em perigo,
entre elles o mulato António, e o Padre Fran-
cisco José de Moraes. Morreo outro índio.
Temos experimentado grande humanidade, e

tom. i. cc
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carinho dos moradores desta Villa; avantajari-

do-se muito o Reverendo Vigário, e hum mo-
rador branco, chamado Manoel Ribeiro, o

qual de dia, e de noite nos tem assistido com
liiiraa actividade pasmosa, no que considero

hum effeito singular da Divina Providencia,

pois se achaváo prostrados os mais hábeis da
Familia: também reputo por hum lance beni-

gno da mesma Providencia achar-se aqui hum
Sacerdote, e hum Secular de muita experiên-

cia, e assaz conhecimento de Medicina, que
nào tem contribuido pouco ao ailivio, que co-

meçamos a sentir. Neste mesmo dia foi Deos
servido levar para si a alma do mulato Antó-
nio, criado que muito estimava pela sua fideli-

dade; teve morte feliz, confessando-se varias

vezes, e fazendo diversos actos de Religião;

porém mio pôde receber o Sagrado Viatico por

causa dos» vómitos, que o atacarão ultima-

mente com muita força."

"Em todo o intervallo até o dia 6 de Se-

tembro nào fiz mais do que chrismar por cinco

ou seis vezes; porem sem poder fallar ao Povo
pela nimia debilidade, em que me achava. Dia
8: tive huma cezâo; acodi-lhe.com hum vo-

mitório, e nào repeíio. Dia 13 : chrismei eom
assaz trabalho por causa da summa prostra-

ção de forças, que sentia; mas nào havia mais

remédio por serem muitos os que pedião este

Sacramento; passava de 20 annos que alli se

nào tinha visto o Prelado. Dia 17: chrismei;

entre os chrismados foi hum índio velho de

cem annos em muito boa disposição. Além
deste achão-se aqui mais três Índios, que su-

posto não sabião ao certo a sua idade, julga-
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va-se pelas confrontações que excedsão muito

o numero de cem annos; e todos de corpo são,

ágil, e com robustez pouco ordinária nas pes-

soas de 70 annos: ha mais huma índia velhís-

sima, da qual contão os mencionados Velhos,

que era já mulher feita, quando eíles em me-

ninos frequentavão o Cathecismo ; mas não

tinha vigor para se suster em pé , e me fallou

deitada na sua rede."

"Em fim observando que se náo adiantava

o progresso da minha melhora, antes cada vez

mais o corpo abrazado em fogo, sumiria amar-

gura interior, e sempre a mesma fraqueza, re-

solvi tomar humas sangrias; e com a atadu-

ra no pê embarcámos no dia 24 em demanda
da Cidade, deixando naquella Villa o Padre

Francisco José de Moraes embaraçado com
huma grande febre. Os outros enfermos, pos-

to que incapazes de fazerem viagem, quizerâO

proseguilla com intuito de acharem allivio na

mudança dos ares. Não he fácil referir o que

devi ao povo de Monte-alegre, particularmen-

te na despedida
;
parece que com os corações

me queriào dar tudo quanto possuião: açora-

panhárào-me todos os homens, e mulheres até

o porto, nâo obstante ficar longe da Villa, can-

tando ao mesmo tempo os louvores de Deos;

e dalli nâo sahirào em quanto enxergarão as

canoas; vi muitos rostos banhados de lagri-

mas, e eu também os acompanhei nos mesmos
sentimentos de ternura, e de saudade.'*

"He para ver a bella educação, em que
se achão os moradores desta Villa ; são mil e

tantas almas , tudo índios ; mostrão tal Reli-

gião, e Christandade
,
que eu me consolara

cc 2
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muito se visse desta forma as Povoações dos
brancos, e ainda a mesma Capital do Estado:
frequentes na Igreja, não só aos Domingos,
mas á semana para ouvirem Missa, e fazerem
outros obséquios de Religião, onde guardão
o mais profundo silencio, e as mulheres, e
meninos commummente com as mãos erguidas.
Na maior parte das casas se ouve rezar o Ro-
sário, e cantar os louvores de Deos á noite, e
de madrugada, e isto de hum modo tão terno,
que move á. devoção. Os meninos, queexcedião
o numero de 150 entre machos, e fêmeas, são
contínuos na Doutrina, e se achão bem ins-
truidos nella ; até mostrão huma composição,
e modéstia pouco ordinária naquella idade,
principalmente entre índios. Em huma pala-
vra esta Povoção distingue-se de todas, e lhe
convém o titulo, que vulgarmente se lhe ap-
plica—Corte do Certáo;—titulo bem merecido
não só pelo que fica dito, mas pelo aceio, e
civilidade da maior parte dos moradores no
vestido, no trato, e na limpeza das casas. São
labor osos assim homens como mulheres, aquel-
les no negocio da salsa e cravo, nas roças para
maniba, de que ha abundância, e já principiào
a plantar cacoaes ; estas em costura, fiar algo-
dão, fazer redes, pintar cuias, o que executão
com tal graça e delicadeza, como senão vê
em outra alguma parte do Estado."

"A Igreja he hum bom edifício com assaz
espaço, três altares aceados, muita luz, orna-
to sufficiente; em fini tem a limpeza, e decên-
cia, que convém aos objectos sagrados; o que
se deve em grande parte ao zelo do Vigário,
sujeito muito hábil, e exemplar: toda elía está



Z05

cercada de huma varanda muito desabafada,

evistosa. Acha-se a Yilla de Monte-alegre si-

tuada sobre hum alto monte, donde se descor-

tina por todas as partes variedade de objectos

smnmamente aprazíveis ;
porém nada recreia

tanto como o espaçoso, e dilatado campo, que

se vê correr ao longo do rio Amazonas ,
reta-

lhado por diffcrentes lagos . e arvoredos ,
for-

mando a perspectiva de huma enfiada de quin-

tas dispostas na mais bella ordem. Tiverão já

os moradores huma boa quantidade de gado

vaccum, o qual dentro de pouco tempo inorreo

todo atanazado dos morcegos, praga ordinária

nestes paizes ,
que nào só prejudica os ani-

maes, mas a mesma gente."

"Entre as cousas, que aqui tenho admi-

rado, foi hum chamado peixe Boi; disserào-

me que era dos mais pequenos, e com tudo se-

ria do tamanho de hum novilho de hum anno;

só tem o focinho semelhante ao boi, nada

mais; junto ao pescoço vem-se-ihe dois pe-

quenos braços, e a cauda, o resto tudo he

carne muito sucosa, tem banhas como de por-

co, e delias se extrahe muita copia de azeite,

que contribue para a fartura do Estado, como

também a carne, que he bem semelhante á do

porco. Este animal pare os filhos, e os cria

aos peitos; sustenta-se unicamente do feno,

ouherva, que nasce nas margens dos rios , o

que dá occasiáo á duvida se he licito usar

delle nos dias de abstinência; mas o costume

geralmente recebido aplana ioda a difficul-

dade. Segurào-me que ha no Estado peixes-

Bois ,
que deitâo 25, e 30 potes de manteiga

,

ou azeite. No porto desta Villa tem a nos-
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sa equipagem matado vários Jacarés , he a
fera mais voraz , e temerosa dos rios do Es-
tado; julga-se ser o crocodilo do Nilo, de
que a historia faz huma pintura tào medonha.
Por não ter visto ainda senào alguns peque-
nos, reservo para outra vez a sua descripção."

" Sahindo, como fica dito, de Monte-alê-
gre no dia 24, tivemos logo aquelia noite hum
pouco trabalhosa por causa de algumas tro-
voadas, que se levantarão, e íizerào dar pulos
extraordinários ás canoas. Dia 27: pelas 4 ho-
ras da manhã atravessámos o Amazonas na
parte fronteira á Villa de Almeirim; estava
venío fresco, e o mar cavado, jogarão muito
as canoas. Dalli entramos no rio Aquiqui,
buscando a Villa de Porto de Mós: he rio
muito agradável, semelhante ao de Arraiolos;
as margens acompanhadas de campinas, e ar-
voredos viçosos, porém mais comprido, e bas-
tantemente infestado da praga do carapaná.
Erão oito horas e meia da tarde quando che-
gámos ao rio Xingu; e ahi cahio sobre nós hu-
ma trovoada de vento das mais horrorosas,
que temos experimentado, a qual depois de
algum espaço, desfechou em huma grande pan-
cada dagoa, e não nos fez dam no."

" Na madrugada do dia 28 chegámos á
Villa de Porto de Mós. Logo que amanheceo,
sahi fora, e como pude disse Missa, o que não
tinha feito, havia muito tempo. Chrismei os
meninos, fallei ao povo, despachei alguns re-
querimentos

; e visitando as casas mais vizi-
nhas ao porto, me recolhi á canoa, e logo de^
pois de jantar proseguimos a viagem. A' Villa
he pequena, não chega ater duzentos mora-
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dores, pela maior parte Índios : tem hum por-

to desafogado, limpo, e muito agradável; as

casas todas sobre a praia, e humas três ou

quatro menos más, posto que cubertas de pa-

lha. A Igreja está muito nua, e desmantelada,

e necessita de grande concerto para se pôr

com a decência precisa : mostrárão-me^ huma

pouca de telha destinada para ella; porém fal-

ta madeira, e operários ; e como se nào dáo as

providencias necessárias, em pouco tempo es-

ta, e outras muitas do Estado virão a desfa-

zer-se em minas, ficando então os pobres mo-

radores privados deste recurso espiritual. O
Vigário he hum venerável Sacerdote; traba-

lhou em quanto teve forças, mas agora está

velho, e muito prostrado; comtudo tem os

meninos instruídos sufficientemente nas verda-

des da nossa Religião. He terra sadia, para o

que nâo contribue pouco ter boa agoa, que he

a mesma do rio, muito clara, fria, e gostosa."

"Na madrugada do dia 29, estávamos

em Villarinho, pequena Povoação composta

de índios, e alguns moradores brancos: ape-

nas estive capaz de chrismar os meninos, e

aquelles adultos, que se poderão confessar.

Porém julgo que Deos quiz positivamente

que eu fosse alli para arrancar hum escândalo

publico das mais graves, e funestas consequên-

cias. A Igreja não he de todo insufficiente;

mas grita por reparos, e está despida de todo

o aceio próprio á Magestade de quem neila

habita. Pelas duas e meia da tarde do mesmo

dia aportámos no lugar de Carrazedo; he tam-

bém pequeno, e consta só de índios; nelle

não achámos senão as mulheres, e os meninos
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por andarem os índios no serviço da Rainha
ou nào sei de quem: está situada em hum pla-
no alto sobre o rio, olhando para differentes
Ilhas, que lhe íicào fronteiras. A Igreja he
como a de Villarinho. excepto o achar-se mais
desprovida de ornamentos: sempre me lem-
brarei de huma chamada vestimenta roxa, que
servia actualmente; era de algodão grosso da
terra, tinto alli mesmo, de huma cor fusca,
semelhante á dos mantéos de que usáo as ser-
ranas: a isto porém acudi, assim como em
outras Igrejas, por levar provimento de algu-
mas Casulas destinadas para aquelle fim. Fal-
lei ao povo, e chrismei só os meninos por nào
haver tempo de se confessarem os adultos.
Iodas as mulheres me acompanharão até o
embarque, cantando a Saudação Angélica-
e achei muita graça nas índias, que vendo-
nos prestes a sahir do porto, desatarão a cor-
rer pela ladeira acima a buscar as suas oífer-
tas apparecendo logo humas com gallinhas

,

outras com balaios de farinha, frutas, &c!
descendo apressadamente para nos apanha-
rem-; algumas chegarão tarde."

"Dia 30: aportámos ainda muito cedo
na fortaleza de Santo António do Gurupá:
logo ao amanhecer nos veio conduzir pa-
ra terra o Comniandante; alli junto de hum
beíio arco se me fez huma pequena falia; de-
pois disto debaixo do Palio me encaminhei á
Igreja acompanhado de todas as pessoas de
bem daquelSa Villa, e da Tropa Auxiliar. Pre-
guei ao povo, e chrismei alguns meninos; de
tarde o mesmo

; e dadas as providencias ne-
cessárias, nos recolhemos ás canoas já de noi.
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te ,
para proseguirmos viagem na próxima

madrugada. O numero das pessoas brancas
não excede a 300, tem de mais alguns índios:

he terra pobre , talvez por falta de espiritos

nos moradores
,
pois se trabalhassem

, podiâo
ter abundância de arroz: disse-me o Comman-
dante, que hum delles, estimulado dos seus

repetidos avisos, mettêra màos á obra o anno
próximo, e logo colhera 300 alqueires; cora-

tudo alguns tem desculpa por lhes faltarem

escravos, ou índios para o trabalho. A Igreja

lie muito boa, e está aceada, posto que falta

de ornamentos; Imagens perfeitas; o Santíssi-

mo com decência; bons caixões na Sacristia;

somente o sino era indignissimo , hutna cal-

deira rota ; chamei os moradores ; fintárâo-se,

e tudo ficou disposto para se mandar fazer

sino novo. A Fortaleza teve bons princípios,

mas está incompleta, e desarmada de tudo;
só se vem paredes. Tiverào aqui os Padres
Capuchos hum Hospício menos máo, o qual
se acha hoje reduzido a quatro paredes in-

formes."

Quarto mez. " No dia 3 de Outubro ama-
nhecemos no porto da Villa de Melgaço, que
he alegre, e mui espaçoso: nesta Villa nos de-

morámos oito dias por causa das moléstias,

que se exasperarão em alguns da Família, e

também em mim ; apenas pude em todo este

tempo chrismar por algumas vezes, e dizer

algumas palavras ao Povo. A Povoação he
muito numerosa; contào-se mais de duas mil

almas, a maior parte índios: estào mal dis«

cipliuados nas verdades da Religião, por vi*

tom. i. pd
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verem quasi sempre no mato, apezar dos gri-

tos do Pároco: acontece muitas vezes traze-

rem os pais seus filhos para se baptizarem ,

tendo elles já 8 e mais annos de idade: pon-
dere-se que misérias de ignorâncias, que
monstros de maldades

,
que feras bravas de

vicios terá o inimigo postos como da sua mão
no fundo de tantos matos espessos, e impe-
netráveis-. Contou-me o Vigário, que algumas
vezes lhe aconteceo, sendo chamado para ad-
ministrar o Sacramento da Penitencia, embre-
nhar-se pelo mato dentro hum grande espa-
ço com os pés nus por serem terras alaga-

diças, donde sahio todo espinhado, e ferido;

mas isto succede poucas vezes, pois de or-

dinário morrem como brutos sem chamarem
Padre ; e esta desgraçada estupidez a respei-

to da salvação he hum mal geral, e trans-

cendente nas Povoações de índios de todo o
Estado; mal que os pobres Prelados vêm, e
lastimâo, mas inutilmente, por lhe não pode-
rem applicar remédio. As casas da Povoação
não tem diíferença de pocilgas; tudo infor-

me, irregular, e desmantelado : a Igreja po-
rém he boa, e está com aceio, e compostura
suficiente; da mesma sorte as casas da resi-

dência do Director, e Vigário; julgo que o
Estado não tem outras melhores; foi Hospi-
tal dos Ex-Jesuitas." *

"No fim de 8 dias, deixando outras Po-
voações por me sentir inhabil para as visitar,,

mandei dirigir as canoas para a Villa de Ca-
metá, distante da Cidade três dias de via-

gem, a fim de prover á minha saúde e da Fa-
mília, aonde chegámos no dia 14 á noite. Nes*
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ta Villa nos demorámos perto de dois mezég

:

passados os primeiros quinze dias, comecei a

experimentar algum allivio; entrei com as ims-

trucções ao Povo, que prosegui até de íá sa-

hir, e creio que se fez algum fruto, porque
houverão muitas Confissões geraes , e emen-
das de vidas estragadas. Chrismou^se im-

menso povo; porque alem de náo ter bidó

alli Prelado havia muitos annos, he Villa po-

pulosissima; consta para cima de seis mil al-

mas. Altos juizos de Deos! Embaraçou-me
os passos com a moléstia, talvez só a fim de
alli me demorar tanto tempo, o que não suc-

cederia se proseguisse a Visita, como dese-

java."

Quiz logo S. Ex.a dar-me o gosto de me
enviar este Diário: porém na Carta, de que
me fez favor em data de 19 de Março seguinte,

me diz: ''Ainda que o trabalho, e a moléstia

nâo me derâo lugar a fazer a Relação, que eu

desejava, comtudo por dar gosto a V. in. lhe

participarei o que fiz; mas hade ser quando
tiver mais descanço, e saúde para o tirar do

borrão." Em Carta de 12 de Julho he que me
diz: "Vai a Relação incompleta da Visita, que

não conclui por causa das moléstias. He pre-

ciso lembrar a V. m. ,
que eu tinha enviado

huma Pastoral a todos os Lugares, ordenando

aos Párocos, que avisassem os freguezes do

tempo da minha chegada, e os tivessem dis-

postos para receberem o Sacramento da Chris-

raa: digo isto para prevenir o reparo, que

pôde fazer de me demorar tão pouco tempo
x>d2
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nos Lugares. Quero que faça ver o tal Diário
á nossa gente de Vianna, &c. " E em Carta
escrita para o Convento a minha Irmã, lhe
diz: "Creio que a estas horas tereis lido os
papeis, que mandei a vosso Irmão: quanto
me deveis, Filha! quasi que só a vós attendo,
e a vossa Irmã, quando escrevo estes Diários:
e então se soubésseis o que isto me eusta! De
ordinário vou escrevendo entre os baldões da
embarcação, ou á noite carregado de sono, e
de cançaço: quero ver se com isto vos obrigo
a rogar por mim a Deos com instancia." (1)

(l) Descemos aqui a estas particularidades (que a al-

guém por ventura parecerão pouco dignas de se transmitti-

rem a posteridade) ; porque ellas explicão a primitiva razão,

que o mesmo Prelado diz que o movera a escrever os Diá-
rios, no Prologo, que lhes accrescentou, quando em Braga
os quiz dar a ler aos alumnos do Seminário de S. Caetano.,

e que já se imprimia no Jornal de Coimbra.
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CAPITULO XIII.

Contém a noticia do tempo ,
que mediou desde

que o Prelado chegou da primeira Visita

ate que sahio para a segunda.

No dia 12 de Dezembro de 1785 entrou o

Prelado na Cidade, e tào quebrantado por ef»

feito da grave enfermidade, que padecera, que

nunca mais recobrou o seu antigo vigor; de

que o ouvimos queixar em muitas das suas

Cartas: coratudo o seu abrazado zelo lhe fazia

tirar forças da fraqueza; e nos dez mezes, que

se demorou na Cidade, nào só se empregou
constantemente nos multiplicados exercidos

pastoraes; mas deitou as
;
linhas para segunda

Visita,: apezar do que a primeira lhe roubara

das suas forças. Parte dos seus trabalhos des-

ta época já nós os vimos nos Capítulos , em
que, juntámos tudo o que pertence ao Semi-

nário, e Hospital; e de outra parte nào peque-

na faílaremos em outro Capitulo, que terá por

assumpto a empreza do Seminário para edu-

cação de Meninas; e por tanto neste só colli-

giremos o mais, que achámos das suas acções

obradas no anno de 1786 até ao tempo que

partio para a segunda Visita*

"Esta moíestia ( escreve elle em Carta

familiar) deixou-me prostradissimo ; já lá vai
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aquelle vigor costumado: aqui estou agora na
Quaresma; e apenas posso íallar ao Povo nos
Dias-Festivos, sempre de manha, e de tarde;
porém mais nada. Comtudo dei n'hum bello
ardil; convoquei o que ha de melhor em o
Clero tanto Secular, como Regular, e distri-

buí por elles os dias da Quaresma; de sorte,

que agora tem o Povo cada dia dois, três, è
mais Sermões repartidos pelas differenres Igre-
jas, e Capellas: estes a bater o mato, outros á
espera no Confessionário ; e todos prevenidos
com as reflexões, que lhes tenho feito, que de
huma Confissão boa pende tudo; e que por
isso a este ponto devem attender principalmen-
te: e he para ver a anciã, com que concorrem,
que se enchem as Igrejas, e Capellas : e eu
que me estou regalando de ouvir tocar os sinos
todos os dias, e entoar o Bemdito e louvado
seja &c, e Ave Maria, que he por onde mau*
do, que principie, e se conclua aquelle acto.
Entre os Pregadores alguns são de espirito, e
de solida instrucçào; outros ainda que princi-
piantes, vão sahindo admiravelmente. Não sei

que tem o exemplo do Prelado! acaba o que
nunca conseguiria com toda a força das leis,

e dos preceitos. Tenho esperança de que com
=esta montaria geral se afoguem bastantes mons-
tros de vieios , e outros se escondão nas co-
vas; que he o mais que sé pôde fazer onde o
mato he tão cerrado, e as feras em tão grande
numero."

Em outra Carta escrita depois da Páscoa
vemos o seguinte: " Disse ultimamente que fi>

cava padecendo asruinas, que me deixou a
impertinente moiestia, que contrahi na Visita^



215

e assim passei miserável até o meio da Qua-

resma : entáo com algumas melhoras entrei no

çiro das minhas fadigas pastoraes, e até agora

as tenho proseguido. Creio que esta Quares-

ma rendeo alguma cousa para o Ceo: perto de

cem Sermões tiverào as ovelhas desta Cidade,

repartidos por differentes lugares da mesma, e

em tempo commodo : enchiáo-se as Igrejas,;

houverão muitas Confissòes-geraes, e emendas

de vidas: já sei o que heide fazer nas Quares-

mas futuras. Fiz o Baptismo solemne no Sab-

bado d'Alleluia, e eom mais pompa do que o

anno passado, em que tive muita satisfação/'

He condição de hum Pastof vigilante, nâo

se engolfar de modo no gosto de hum bem con-

seguido, que perca de vista algum dos males

que restem, e a que se deva, e possa applicar

remédio. Era hum destes a falta da devida

assistência na Igreja aos Domingos , e Dias-

Festivos. Em 18 de Maio deste mesmo anno

publicou huma Pastoral, que começa assim:

"Attendendo nós, que he de Instituição Di-

vina, e Apostólica juntar-se todas as semanas

o Povo fiel nos Dias, que o Senhor tem esco-

lhido para lhe offerecerem em commum o Sa-

crifício, e ouvir a santa Doutrina da boca do ;

próprio Pastor; costume, que havia sido pra-

ticado tão exactamente pelo Antigo Povo, de-

ve ser com maior razão seguido, e abraçado

pelos Fieis da Nova Alliança, visto termos de

celebrar juntamente Mysterios muito mais su-

blimes, e de render graças a Deos por outros

benefícios incomparavelmente maiores; ponde-

rando, que estes Ajuntamentos do Povo Chris-

tão fazem huma parte das mais essenciaes do
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Culto Divino, a qual senão pode desprezar
sem prejuízo manifesto da salvação eterna,
como claramente ensina o Apostolo S. Paulo
na Carta aos Hebreos." E depois de referir as
palavras do Apostolo, e varias determinações
de Coiicilios, e Papas; e de refutar victoriosa-

mente as escusas, que se costumào allegar da
sobredita falta, conclue: "Nós reprovando,
detestando, e condemnando a negligencia des-
tes desertores das sagradas Assembleas ; Or-
denamos aos Reverendos Párocos, que os ad-
moestem da sua obrigação em particular, e
ainda em presença de duas até três testem u<?

nhãs; de que farão hum processo verbal, assi-

gnado por elles* mesmos , e pelas duas teste-

munhas; e depois de três dilações competen-
tes de Domingo em Domingo, nos quaes lhes

repetirão os mesmos avisos em espirito de do*
cura, e caridade, nos farào enviar os seus no-
mes, juntamente com as razões, ou pretextos,

que elles allegarem em sua defeza; a fim de
procedermos contra os obstinados , conforme
todo o rigor de Direito; e tratarmos ao menos
de livrar a nossa alma, se nâo podermos sal-

var as suas. Por esta mesma Ordem renova*
mos, e confirmamos a nossa Carta Pastoral de
13 de Novembro de 1783 relativamente á obri-

gação imposta aos Reverendos Párocos de ins-

truir os seus freguezes na Doutrina Christà; e

novamente lhes ordenamos debaixo da pena de
obediência de peccado mortal, o fazerem, ao
menos nos Domingos, e Festas solemnes, Ins-
trucções populares , e iníelligiveis , nas quaes
expliquem o Santo Evangelho, e as verdades,

.que julgarem mais próprias ao aproveitamento
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espiritual das almas , ainda mesmo lendo o

Cathecismo , ou por quaesquer outros livros

de piedade ,
quando não tiverem suficiência

,

ou disposição para repetirem de cór: adver-

tindo que não he da nossa intenção dispensar

algum , seja quem for , desta obrigação essen-

cial ao Ministério de Pároco: e o que faltar a

ella (sem ser por causa de enfermidade, a

qual só reputamos por legitima ,
quando nos

for exposta , ou ao nosso Reverendo Vigario-

geral) além de incorrer na pena acima decla-

rada, nos dará com isso o signal mais decisivo

da sua indignidade, não só para continuar no

Orneio de Pastor das almas, mas ainda para

ser attendido em outro qualquer emprego ho-

noravel, que dependa da nossa approvação."

Ainda temos outra Pastoral dentro deste

mesmo anno , datada em 2 de Setembro eiu

consequência do Aviso de participação, que

recebera, da morte do Senhor Rei D. Pedro

III. Bastava este monumento para dar idéa

do Senhor D. Fr. Caetano Brandão, como dis-

creto, como Escritor, e como Bispo. He
bem admirável, como em tão curto Discurso

çomprehende os deveres para com os Reis,

bebendo-os especialmente da Sagrada Escri-

tura; o delicado, e sincero elogio do defunto

Rei, e da nossa Rainha; e as reflexões Chris-

tas, e proveitosas, que este successo deve ins-

pirar. Não podemos resistir ao desejo de trans-

crever aqui algumas palavras. Depois de de^

clarar o motivo da Pastoral, continua assim:

" E considerando nós quanto este dever (o de

fazer os sunragios) he essencial a Religião, a

qual inculcando-nos todo o amor, e reconhe*

tom. i. Ee
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cimento por quaesquer, que influem na felici-

dade publica; com muito maior razão deve
reclamar este justo tributo em favor daquelles,
que são os Pais da Pátria, de que somos filhos,

os Soberanos do Estado, de que somos Cida-
dãos, e os Deoses da Terra, como se explica
a Escritura, menos ainda pela extensão do seu
poder, que pela multiplicidade dos benefícios,

que derramão sobre os Povos."
Lembrando então exemplos da Sagrada

Escritura, em que tanto se chora a perda de
hum Rei, ainda bem diíferente do nosso
" Príncipe (diz elle) que pelos seus costumes
irreprehensiveis, pelos seus exemplos edifican-

tes, e pela sua ternura, e compaixão para as
misérias da humanidade, foi sempre conside-
rado como espelho de virtude, e como apoio
de todos os que a praticavão; Príncipe y que
unido inalteravelmente ao lado da Augusta
Esposa , qual outro Marciano ao da virtuosa
Pulcheria, nunca deixou de lhe suster o bra-
ço para desarraigar o vicio, e combater a ini-

quidade; que já por meio de judiciosos con-
selhos, já pelo credito, que lhe tinhão adqui-
rido a idade, e os laços apertadíssimos do san-

gue , contribuio sempre a todos os desígnios
de paz , e de doçura; afíavel, e benigno; tão
justo nas suas puríssimas intenções; tão zelo-

so do Culto Ecclesiastico, e de todos os obje-
ctos Sagrados ; e tão charo em fim a Deos, e
aos homens, que podemos agora exclamar, e
talvez com mais razão do que o Profeta na
perda de Sedecias:— He morto o i Príncipe,
que nos era charo, como a luz dos olhos, e

como a respiração da vida; lie morto o que
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fazia as delicias de toda a Nação"—Diz então

o dia, que havia assignado para as Exéquias,

e exhorta, e manda a todos os Fieis, que nel-

]e assistão em suas respectivas Paroquias aos

Officios, e continua :
" Então mesmo ao ouvir

os signaes fúnebres da dor publica, vos recom-

mendamos , amados Filhos, que mio deixeis

de fazer esta saudável reflexão com a santa

Mulher, de que a Escritura louva a prudên-

cia: Ai! He verdade, nós morremos todos; e

torremos rapidamente para a sepultura, como

as agoas, qwe desappare-eem, sem jamais torna-

rem a ser vistas. Sim, Reis, eVassallos; ri-

cos, e pobres; sábios, e ignorantes, todos tem

a mesma origem; todos á maneira das ondas

Tão correndo sempre até se perderem ultima*

mente em hum abysmo , onde se não conhece

mais, nem fidalguia, nem riqueza, nem scien-

-cia, nem formosura, n-em outras quaesquer

tonalidades soberbas, qwe distinguem os mor*

taes. Vaidade ée vaidades, e tudo vaidade.'*

Continua ainda a iustrncção bem digna toda

de sè ler; e conclue: "Assim he, amados Fi-

lhos, que com estes saudáveis pensamentos

podereis 'honrar a mernoria, e ainda contribuir

ao -allivio de hum Príncipe, que nunca o tevê

maior sobre a tetra, -que quando sé occnpava

^m suggérirna alma da Augusta Esposa arbí-

trios favoráveis á vossa salvação. Assim con-

correreis a mitigar ajústissima 4ôr da tiossá

amável Soberana, a qnal #0 abySffio #a amar-

gura, em que atem submergido esta perda Ir-

reparável , está dando ao Povo os exemplos

mais 'edificantes 'de Religião, -de paciência ,
£

de ^ufnaíiMade^ &c.

"

Ee 2
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CAPITULO XIV.

Segunda Visita.

diminuição de forças, que ao Prelado
resultara da primeira Visita do Certào, e o es-
gotar todas as que lhe restavão nos trabalhos
Episcopaes na Cidade, pareceria a outros as-
saz legitima escusa para não emprender tão
cedo segunda viagem: porém nada podia ti-

rar-lhe do sentido as ovelhas, a que ainda não
havia visitado, estando disposto a sacrificar
por toda& sua vida o bom Pastor. Assim ape-
nas conseguio os meios, e chegou monção pró-
pria, sahio da Cidade. Em Carta particular
escrita pouco antes da sahida, diz: "Agora
torno á Visita por differentes Lugares, a que
nunca foi Bispo algum; porque estou persua-
dido que o meu Ministério não he de honra»
mas de trabalho: não me demorarei tanto tem-
po como da primeira vez; porém sempre che-
gará a três mezes : tenho de atravessar bahias
perigosissimas

: mas isto não me assusta, com
tanto que não, falte a saúde; pois na verdade
sem ella para quem tem hum bocadinho de
zelo, e actividade de espirito, he morrer estar
vendo tantos abusos, erros, e ignorâncias, e
não ter forças para os combater; por não fallar

nos inumeráveis descommodos, que trazem as
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moléstias por semelhantes digressões ... Ora

pedi com anciã a nosso Senhor (he âs Religio-

sas de Vianna a quem dirige a Carta) q*ue

abençoe as minhas fadigas pastoraes ; e que

ainda que seja rolando por cima de cardos,

de espinhos , de despenhadeiros , me leve ao

Ceo com as ovelhinhas, que foi servido encar-

regar-me, &c." Mas ouçamos já da sua mes-

ma boca, dia por dia, o processo desta Visita.

Diário da Segunda Visita, anno de 1786.

" No dia 14 de Outubro pelas 8 horas da

noite embarcámos no porto da Cidade, e logo

partimos dirigindo-nos ao Lugar de Bemfiea.

A noite foi hum pouco custosa por termos o

vento ponteiro: e a mim principalmente me fez

algum embaraço, pelo descostume, a vozeria

dos índios remeiros, que de continuo se esti-

mulào, e divertem com huns gritos desentoa-

dos; musica bem pouco agradável. Ao ama-

nhecer estávamos em huma situação das mais

fcellas, toda retalhada de rios estreitos, e manr

sos, e cuberta de viçosos arvoredos,"
" Pelas 7 da manha do dia 15 chegámos

ao referido Lugar, e vimos logo o Povo acom-

panhado do Director, e Vigário, que nos veio

conduzir do porto até a Igreja. Disse Missa
,

visitei a Igreja, preguei, e puzemo-nos a con-

fessar: forâo muitas as pessoas, que se chega-

rão ao Sacramento da Penitencia, porque ha-

via copia de Sacerdotes, que tinhào vindo

acompanhar-me da Cidade até áquelle Lugar:;
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parece-me que nào deixou de se fazer aJo-iim
fructo; e eu tive grande gosto de hunia Con-
fissão, que ouvi. De tarde preguei outra vez,
chrismei, visitei os índios nas suas casas; dei
as providencias necessárias para se atalhar
hum escândalo, que havia; e recolhendo-me
á canoa, já escuro, partimos logo. Betnhca he
Lugar pequeno, terá duzentas almas, a maior
parte índios: está quasi embrenhado no mato
sem mais desafogo que o do pequeno rio, que
lhe fica contíguo : as casas, ou para dizer me-
lhor, as palhoças, em que vivem, estão á fren-
te de hum terreiro menos m ao. A igreja acha»
va-se reparada de novo, muito alegre, e com
seu aceio; o que se deve em grande parte ao
Vigário, que tem zelo, e probidade, e cuida
nas obrigações, de Pároco; entre as mais pro-
move o santo exercido da Oração, fazendo-a
todos os dias na Igreja á prima noite, e não
falta ás Praticas dos Domingos, è Dias-San^
tos, conforme as ordens, que tenho dado para
toda a Diocese: conserva muita harmonia
com o Director, que he também sujeito ami-
go da Religião. Na Visita, que fiz das casas,
achei alguns meninos, que se não tinhão chris-
mado; perguntei a causa: rèspònderào-rné- Os
pais que nãò tinhão que ffie dar (he costume
entre elles nesta occasiâó brindarem o Bispo
com as suas potávas, assim chamão os li mi-
nutados presentes de frutas, e outras cousas
semelhantes) clamei que logo Jojgo fossem pa-
ra a Igreja para receberem o Sacramento; que
a melhor potáva, que queria dei! es, era a sua
salvação

:
forão , e os deixei chrismados. Na

ultima Pratica
, que fiz , conclui pedindo aò
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meu amado Povo, que me encominendassem

a Deos nosso Senhor; que eu os levava todos

110 meu coração : ouvi então huma voz surda,

e muito maviosa: Sim, nós o faremos. O que

me enterneeeo a alma."
" Dia 16: Pelas seis e meia da manhã,

atravessámos huma nesga da bahia do Sol

,

que tem seu perigo; mas estava bonança, não

houve motivo de susto. Pelas 10 para as 11

avistámos o Lugar de Penha Longa: logo que

chegámos sahi a terra, e me dirigi á Igreja

acompanhado do Vigário, e de hum pequeno

numero de índios, que me estava esperando.

Alli, depois de visitar a Igreja, disse-lhe algu-

mas palavras; perguntei a Doutrina, e chris-r

mei alguns meninos; porque os adultos esta-

vão chrismados pelo meu Antecessor, que tir

nha vindo por aqui havia doze annos. Este

Lugar he mui pequeno, nào tem mais do que

quatorze casaes de índios, e alguns mulatos,

e mamelucos: os homens andavao no serviço;

e só me achei com humas doze, ou quinze mu-
lheres. A Igreja he das mais lindas, que tenho

visto fora da Cidade , espaçosa, alegre, toda

pintada de novo, e o mais he, que pela mào do

Vigário : este Sacerdote, sesudo, grave, e ve-

nerável na pessoa, muito aceado sem exceder

os limites da modéstia, cuidadoso das obriga,-

ções paroquiaes, junta a tudo isto a bella qua-

lidade de pintor, a qual emprega em aformor

sear todas as Igrejas, onde se acha paroquiana

do: estas duas de Penha Longa, e Porto Sal-

vo, que lhe estão actualmente reeommenda-
das, tem-nas posto no maior aceio; e me dir

zeni que a ultima ai&da está melhor; deitei-lhe
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mil bençàos. De tarde fui visitar as casas da
Povoação, que nào tinhão differença de pocil-
gas senào talvez em serem mais immundas, e
desabrigadas. O que admira, he ver o des-
apego

, que esta gente conserva para tudo

;

quatro páos levantados ao ár, cingidos, ecu-
bertos de algumas folhas de arvores; huma
rede para dormir; huma panella, huma corda
estendida, onde pendurào esses poucos farra-
pos, de que usào; e estão contentes. Algumas
vezes tenho dito a meus Companheiros, que
se existe ainda resto da simplicidade da vida
dos primeiros homens, he nestes Paizes. Per-
guntei-lhes se nào temião os ladrões ? Rirào-
se. E com effeito soube que se náo vem entre
elles semelhantes violências, e quasi que guar-
dão vida commum: qualquer índio que che-
ga de fora, posto que seja desconhecido, he
logo admittido á meza, e tratado com a mes-
ma singeleza, como se fosse domestico. Nào
ha zelos entre elles, excepto na occasião das
beberreiras, em que sào turbulentíssimos, e
chegào ás vezes aos maiores excessos de feri-
das, e mortes: também senào embaraçào mui-
to com honra, se querem casar; haja o qne
houver, fechào-se os olhos a tudo. O que ha
n'hum dia, come-se logo, nào se guarda para
o outro; por isso de ordinário passào misera-
velmente, ao menos os destes Lugares. Per-
guntei ás mulheres; que tinhào comido naquel-
le dia, e que haviào de cear? disserào-me:
Ticuara: he farinha de páo molhada em agoa
fria: mas querem antes isto na liberdade das
suas Povoações do que a abundância, que
podem ter no serviço dos Brancos. Lastima
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he não animarem huma vida tão simples, e tào

próxima á virtude; porém observei que em
ponto de Religião tem a mesma indifferença, e

desmazello que no mais. Depois da Visita das

casas fomos todos para a Igreja, cantámos os

louvores de Deos; chrismei algumas pessoas,

que restavão; fiz-lhes algumas recommenda-

çoes a respeito da Eternidade, e despedindo-

me, embarquei, e partimos para Porto-Salvo

já de noite. Achei muita graça nas índias, que

acompanhando-nos até o porto, alli ficarão

cantando a Ave-Maria por algum tempo de-

pois de hirmos já pelo rio: consolei-me muito

com isto. A's 9 horas da noite aportámos no

Lugar de Porto-Salvo; e alli esperámos pela

manhã/'
"Dia 17: Logo que amanheceo, fui para

a Igreja, disse Missa, visitei a mesma Igreja,

fallei ao Povo; depois de hum pequeno inter-

vallo sentei-me no Confessionário com meu
Companheiro o Cónego Manoel Ramos (o úni-

co Sacerdote ,
que levei comigo nesta Visita)

poucas pessoas se confessarão pelo terem já

feito, conforme o aviso, que tinha dado a to-

dos os Párocos dos Lugares por onde dirigia

a Visita; mas sahi contente do Confessionário,

Preguei, chrismei, e acabou-se o acto pelos

cânticos dos louvores de Deos. Fui abençoar

as casas dos índios, e me recolhi á canoa, era

meio dia. Tem esta Povoação perto de duzen-

tas almas (tudo índios) a maior parte dos ho-

mens estavão fora; as mulheres porém, e os

meninos achei-os todos. O lugar está situado

em huma pequena elevação fronteira a hum
bello, e espaçoso rio; mas as casas da mesma

TOM. I. Ff
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feição que as do Lugar precedente, tirando
humas poucas com mais algum alinho: huma
vi eu , em que morava hum casal com três fi-

lhas já mulheres, de celebre feitio; só tinha
palha até o meio dos páos, e dahi para cima
ár livre; de sorte que quem passava pela rua,
não lhe era preciso erguer muito a cabeça pa-
ra registar tudo o que hia na casa. Infira-se
daqui qual he a lhaneza, por náo dizer estu-
pidez, e insensibilidade, que reina nesta casta
de gente. Hum lance que tive aqui, confirma
isto mesmo. Entro por hurna casa, apparece-
me huma mulher nua da cintura para cima, e
não era velha: cuidava eu que envergonhada
correria a vestir camisa; nada menos, assim
mesmo poz-se a fallar comigo muito desafoga-
damente, como se eu fosse da casa. Sahi pas-
mado de ver a força do costume, que até che-
ga a extinguir o pejo tão natural ao sexo femi-
nino. A Igreja está lindissima, he o enleio dos
cuidados, e das delicias do Vigário, que fica
referido; mas eu achei alguma cousa de mais
nobre na de Penha Longa, ao menos pelo que
respeita á área, e ao prospecto, e ainda mes-
mo aos rasgos da pintura. Em fim são duas
Igrejas propriamente de Freiras, onde não
transpira senão limpeza, e aceio. Que direi
de hum corredor contíguo, onde o mesmo Sa-
cerdote costuma rezar, com os passos do Se-
nhor, e outras pinturas tão bellas! A mesma
casa, onde assiste, parece hum Sanctuarioi
não vi sujeito mais curioso. Além disto a sua
devoção a nossa Senhora he por extremo. Dis-
se-me que tudo faz com o intuito de ter a Vir-
gem Santíssima propicia na hora da morte..
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Apenas embarcados , desaferramos daquelle

porto; e porque erão agoas vivas, occasião fa-

vorável para passarmos hiins seccos, ou estei-

ros, que em outra conjunctura são invadiaveis,

especialmente ás canoas da grandeza da mi-

nha, saltámos a Villa da Vigia, deixando-a pa-

ra a volta, e nos dirigimos á de Cintra, a ul-

tima, que fica deste lado."
" Dia 18: De madrugada tivemos grande

trabalho em passar hum secco chamado Taba-
tinga, entre a Vigia, e Odivellas, por ser muito

estreito, e enramado; custou arrancar para

fora a canoa , e teve seu estrago. Pelas 9 da

manha chegámos ao Lugar de Odivellas, on-

de me estava esperando o Povo com o Vigário,

e Director: encaminhárão-nos á Igreja, e ahi

preguei logo hum bom espaço; fiz a Doutrina

aos meninos, que me consolarão a alma pelas

bellas respostas, que derão , mostrando ter

hum perfeito conhecimento das verdades da
nossa Santa Religião. Além disto cantarão os

louvores de Deos por dirTerentes modos, e al-

guns bem engraçados ; no que se distinguirão

muito duas meninas, que tinhão lindíssimas

vozes, e estavão bem ensaiadas pelo Vigário,

Sacerdote já idoso, de muito zelo, e probida-

de. Estando-os ouvindo, lembrei-me que não

podíão deixar de ser summamente agradáveis

a Deos os louvores sahidos da boca daquelles

innocentes em hum Paiz poucos annos antes

c nberto das trevas do Paganismo, e. ainda ago-

ra infestado de tantos vícios, e superstições

dos máos Catholicos. De tarde repeti a ins-

trucção ao Povo, chrismei; e visitadas as ca-

sas da Povoação, deixámos aquelle porto qua-

Ff 2
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si de noite, com o desígnio de tornar ailr na
volta. Este Lugar he pequeno, mas agradável
por estar sobre hum rio muito vistoso ; as ca-
sas, posto que de palha, e desalinhadas, olhao
todas para hum terreiro espaçoso, e limpo, e
que tem sua regularidade: a igreja he peque-
nina, mas bonita; acha- se porém algum tanto
nua. Como vi o meu Santo com a incarnação
apagada, dei ordem para se remetter para a Ci-
dade, e ser encarnado novamente á minha cus-
ta. Ha aqui, e em todos os outros Lugares da
Vigia para baixo, abundância de peixe, e da
melhor qualidade, como he o Camorim, que
tem hum gosto especialissimo : procede isto

de estarem as Povoações sobre o Oceano, e
serem os rios de agoa salgada. O numero das
almas excede pouco a hum cento, a maior par-
te mulheres; porque os homens (contou-me
o Director) mandados para o serviço do Rei,
e dos particulares, por lá íieão, commummente
sem se embaraçarem com as mulheres: tal he
o apego, que lhes tem! Disse-me o mesmo
Director, que tornando ás vezes depois de
muitos annos, nem as mulhes se lhes queixão,
liem procurão os motivos de tão longa demora,
nem os lugares por onde andarão; mas, como
se tal não fosse, continuão a viver unidos coma
d'antcs. Pode haver maior insensibilidade!"

" Todos estes rios são deliciosíssimos por
causa dos arvoredos, de que vão cingidos, e
acompanhados; arvoredos muito altos, sempre
frescos, e viçosos em todo o anno; por detraz
delles estão vários cafezaes, cacoaes, e arro-
zaes, e outras plantações. Verdadeiramente se
pode dizer que o estado do Pará he huma si-
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tuaçáo disposta pela Natureza com todas as

commodidades para vir a ser o jardim mais

bello do mundo; somente se precisa de bra-

ços para pôr em movimento os resortes da
mesma Natureza, e tirar os obstáculos ás pro-

ducções; porém esta he a grande falia, que se

lastima, e cada dia mais, porque os Brancos,
que vem do Reino, sejão da mais baixa or-

dem, e que lá na Europa costumão ganhar a
vida varrendo as ruas, e acarretando potes,

apenas desembarcão , revestem , não sei que
sentimentos de elevação: não disse bem, ficão

logo feridos do contagio geral do Paiz, que he
hum espirito de dissolução, de preguiça, e

desmazelo, que arruina tudo, não só pelo que
respeita aos costumes, mas aos mesmos inte-

resses temporaes : huma taberna, huma loja

de fitas , andar de huns Lugares para outros
vendendo -quatro quinquilharias, he a sua oc-

cupação mais ordinária, e mais querida; e da-

qui nasce o empregaremse logo no abismo dos
vicios, particularmente da incontinência, e da
borracheira; vicios que lhes minão as bases
da saúde, e os fazem por fim odiosos aos olhos

de Deos , e dos homens. Os índios porém ,

que são os mais próprios para o trabalho, tan-

to por serem nacionaes, como por parecerem
formados somente para os exercidos laborio-

sos do corpo, vão cada dia em huma diminui-

ção pasmosa; contribuindo para isto diíFeren-

tes causas, das quaes a principal he a inob-
servância do Directório; quero dizer, do com-
plexo admirável de Leis, disposto por Ordem
Regia para o governo das Povoações, de que
se faz pouco uso. Fica só hum recurso aos
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Lavradores, que sâo os escravos; mas sendo
caríssimos, (de sorte que só quem tem duzen-
tos mil réis, ou pouco menos, ha de ter hum,
e ainda assim com summa difficuldade, pela
falta de quem os conduza a este porto) vêm-
se os hábeis Lavradores só com os desejos de
cultivar a terra; e o Estado, o Reino, e a Eu-
ropa toda privados das mais ricas, e excellen-
tes producções da Natureza."

"Dia 19: Fomos proseguindo em direi-
tura a Villa de Cintra, deixando Villa Nova
d'E!Rei para a volta. Até aqui chegou meu
Antecessor; daqui para baixo nào me consta
que passasse Prelado mais do que hum, vai
em quarenta annos; e com effeito ha passa-
gens impertinentíssimas : vários furos de huns
rios para outros, que em maré vasia âcão sem
agoa, chamados por isso seccos: he preciso a
cada passo estar esperando pela enchente; de-
pois, como sào demasiadamente estreitos, eo
arvoredo muito espesso, e cerrado; achào as
canoas, principalmente sendo grandes, contí-
nuos embaraços; mas tudo vence a paciência:
quantos maiores obstáculos salta o Pastor por
trazer ao rebanho a ovelha desgarrada, e per-
dida no mato ! Temos visto por estes rios aves
as mais lindas, entre ellas humas de cor en-
carnada, e tào viva, que sào enleio dos olhos

;

mostiào o tamanho de frangainhas. Também
observei huns peixinhos de notável singulari-
dade: tirão-se d'agoa , entrào a empolar des-
marcadamente pela parte do ventre, que he
de cor branca, e alixada; ficão como huma
bexiga bem cheia de ar; e se se deitào assim
i^agoa, párào na superfície sem poderem des-
cer em quanto se lhes nào rompe a pelle."
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« Dia 20: Continuámos a derrota era de-

manda da Villa de Cintra, encontrando sem-
pre as mesmas, ou ainda maiores difficuldades

pelo que respeita aos seccos, dos quaes alguns

sáo cheios de tanta multiplicidade de cotove-

los, e tão enlaçados de ramos de arvores, que
parece maravilha passar por elles canoas sem
serem mnito pequenas; porém com o favor de
Deos as nossas passarão, posto que vagarosa-

mente, e com assaz trabalho dos índios. Das
9 horas até o meio dia, em que atravessámos
a bahia do Marapanim, tivemos algum susto:

he hum braço do Oceano mettido pela terra;

estava o vento forte, e contrario ; o mar muito
cavado ; em chegando ao meio da bahia salta-

va a canoa, como se fosse huma pela, e nada
nos adiantávamos ; em íim levantou-se vela

,

retrocedemos algum espaço, e bolinando esca-
pámos felizmente daqueile perigo. Aqui mes-
mo navegando junto á praia tive occasiào de
ver hum quadro, que me encantou o espirito:

estavào aquellas margens alcatifadas de huma
relva muito verde, e mimosa, semelhante ao
linho quando está em flor; por entre ella pas-
seavào grande numero de aves de diversas co-
res , humas alvas como neve, outras azues

;

mas a maior parte encarnadas de hum vivo

,

que se nâo acha nas cores artiíiciaes : nào vi

cousa mais linda! Também andavào mistura-
das outras de côr trigueira, e arroxada; eme
segurarão que erào filhas das encarnadas; e
que depois de serem grandes vestiào a côr dos
pais; e que quanto mais antigas, mais refina a
vermelhidão das pennas. A noite foi hum pou-
co trabalhosa com os grandes balanços

,
que
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derao as canoas por causa da corrente das
agoas, e do vento, que era fresco, náo obstan-
te estarmos a hum lado da bahia do Maracaná
(outro braço do Oceano) esperando occasiáo
favorável para entrar nella."

" Dia 20 : Chegámos finalmente á Yilla

de Cintra ao raiar do Sol , e logo sem mais
demora saltei em terra, e fui direito á Igreja;

disse Missa, preguei, e passado algum tempo
tornei a fazer Pratica ao Povo. De tarde pe-

las 4 horas fomos para a Igreja, cantámos os
louvores de nossa Senhora , fiz o Cathecismo
aos meninos, que achei algum tanto atrazados

na Doutrina; náo por falta do Vigário
, que

he diligente na sua obrigação, mas por cul-

pa dos pais
, que os levào comsigo para o

mato, sem ser possivel conseguir delles tra-

zellos ao Cathecismo. Conclui com huma Pra-
tica ao Povo

, que durou até depois de noi-

te."

" Dia 22 : Apenas amanheceo fui para a
Igreja, disse Missa, confessei algumas pes-

soas, e preguei. Pelas 4 horas da tarde con-
feri o Sacramento da Confirmação, e rematei

com huma larga instrucçào ao Povo, que se

estendeo até ás 8 horas da noite."

"Dia 23: Pela manhã fiz algumas averi-

guações sobre os vicios , e escândalos
, que

reitiavào no Lugar, e corrigi os culpados;
dando outras providencias

, que julguei ne-

cessárias para a sua emenda. Confessei al-

gumas pessoas , e fiz huma pequena Pratica

«ao Povo. De tarde visitei algumas casas da
Povoação; chrismei , e me despedi dos mora-
dores com huma brevíssima falia, por não po-



233

der mais, tendo ficado desde o dia precedente

rouco, e muito cançado do peito: erâo 8 horas

da noite quando concluímos, e logo embarcá-

mos voltando outra vez pelo mesmo rumo em
direitura a Vil la Nova d'E!Rei."

"Cintra foi Villa muito populosa, hoje

está falta de gente , não obstante contar-se

ainda mil e tantas almas, quasi tudo índios
;

porém estes embrenhados pelos matos ,
pou-

cas vezes apparecem na Villa ; alguns tem fu-

gido para o Estado do Maranhão , outros se

espalhào por differentes Lugares vizinhos, a

fim de escaparem ao serviço, em que são em-
pregados pelos Governadores. Ao tempo que
cheguei, estava a Villa quasi deserta, porém
foráo concorrendo, e tive o gosto de ver a

Igreja cheia: esta se acha no estado mais las-

timoso que se pode imaginar, peior sem com-
paração do que hum palheiro; parte cuberta

de huma má palha, que se levantava com a
vento, e parte nua; de sorte que toe preciso

ao Sacerdote, quando celebra, estar com mui-

to sentido, para que a Sagrada Hóstia não voe

pelos ares. Confesso que fiquei fora de mim a

primeira vez que vi tal desamparo; voltei-me

contra o Director, e Principal, e publicamen-

te os argui com toda a vehemencia, claman-

do que nem o Governador, nem a Soberana

sabião, e muito menos querião que as cousas

sagradas se tractassem com tamanha indecen-

cia ; ameacei com interdicto , mas promette-

rão-me que logo se cuidava no reparo das ruí-

nas mais consideráveis ; e eu vou advertido

para instar com o General que ordene se fa-

ça outra Igreja de novo
,

por estar aquella

TCM. I. Gff
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indignissima em todo o sentido. O pavimento
he terra solta ; os altares nus, alguns retábu-
los farrapados, que mandei se queimassem, e
até a fechadura, e chave da Sacristia era de
páo: nâo ha lastima semelhante! Que direi das
casas cia Povoação ? São ainda mais irregula-

res, mais desabrigadas, fêas, e immundas que
as dos Lugares precedentes: nào sei a que se
deve attribuir esta desordem; pois a Villa tem
braços, tem abundância de peixe, tem muitas,
e boas terras para roças de maniba, arroz, ca-
fé , &c. e além disto cal

, que se faz alli, e
muita pedra. Os costumes, especialmente pe-
lo que toca á incontinência, estão na maior
dissolução: he o vicio dominante de todo o
Estado; «mas aqui reina como em parte ne-
nhuma. Bem necessitava de estar nesta Villa

mais alguns dias
;
porém foi preciso apressar-

me para vencer os seccos em quanto duravão
as agoas vivas ; e por isso também chrismei
alli algumas pessoas de Santarém, hum pe-
queno Lugar, que fica mais adiante, e que
me constou não estar menos derrotado , e a
Igreja com pouca difterença da de Cintra. Pe-
lo que pertence á situação desta Villa he ad-
mirável, sobranceira a hum rio muito espaçoso
chamado Maracaná, goza de ar puro, e sa-

dio/'
" Dia 24: Proseguindo a volta para Villa

Nova, encontrámos maiores difEcnldades nos
seccos que a primeira vez; e além disto a per-

seguição do moroim muito mais intolerável r

he huma espécie de mosquito quasi iuvisivel

;

não costuma zunir, mas ferra, e inquieta mui-
to, especialmente de noite: assaz nos mortifi-
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cou em quanto atravessámos os seccos. Neste

dia cbrismei mesmo na canoa alguns meninos,

filhos dos moradores, que assistiào por aquel-

]es sitios, attendendo á distancia, em que fi-

cavao das suas Paroquias, que na verdade he

desmarcada , e tem passagens difficultosas.

Vinha em nossa companhia recolhendo-se para

a sua roça hum morador branco com mulher,

e filhas, gente honrada, e virtuosa; convidei-

os para jantar comigo; acceitárão ; mas o que

me admirou foi ver que do mesmo modo que

estaváo na sua canoa, passarão para a minha,

isto he , as mulheres em camisa decotada , e

huma saia de chita; mais nada: nào vi maior

lhaneza! Porém, como fica advertido, o costu-

me geral parece que tem apagado a fealdade

destas, e de outras maiores indecencias. He
para notar o modo, com que os índios ferem

fogo; hoje o observei: pegào em dois páos de

certa qualidade, rolao hum sobre outro á ma-
neira de quem faz chocolate, e logo começa a

sahir fumo, e a cahir cinza, que apanhâo em
algum trapo secco, e de improviso entra a ar-

der."
" Dia 25 : Custou-nos muito a passar hum

estreito, ou secco; e a praga do moroim esta-

va desesperada. Pelas 11 horas da manhã che-

gámos a Villa Nova d'E!Rei; logo sahi a terra

e só visitei a Igreja. De tarde fiz Cathecismo

aos meninos, que estavão muito faltos, tudo

por culpa dos pais, que apezar dos gritos do
Pároco (Sacerdote exemplar, e zeloso) os não

mandão á Doutrina. Conclui com huma Pra-

tica ao Povo, qúe durou até á noite."

"Dia 26: Disse Missa; fiz algumas cor-

Gg 2
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recçôes particulares; confessei, e preguei ao
Povo. De tarde dei huma volta á Villa, chris-
mei, e finalizei com huma longa Pratica: erào
9 horas e meia da noite quando embarcámos,
e immediatamente sahimos daquelle porto."

"Esta Villa com todas as mais, que te-
nho corrido depois que sahi da Cidade, foi dos
Padres Jesuítas: consta-me que no seu tempo
rloreciâo muito, particularmente Villa Nova,
onde elles tinhão o grosso das manufacturas,
panno d'algodão, telha, cal, e peixe no que
empregavão hum grande numero de índios
pertencentes ao seu serviço, que formavâo a
Povoação, e Povoação muito avultada: ainda
hoje apparecem vestígios da sua grandeza; e
da bella Olaria só resta o forno com algumas
ruinas, e hum pedaço de telhado; mas em
que já se não trabalha, tudo por negligencia
dos Directores, que occupados nos seus inte-
resses pessoaes desprezào os do commum: o
mesmo he a respeito das casas da Villa, dei-
xando-as cahir, não cuidarão mais em levan-
íallas; e daqui procede achar-se a Villa de-
serta, porque não tendo os pobres índios aon-
de se recolher, fogem para o mato, e lá vivem
nas suas rocinhas, sem apparecerem na Igreja
senão muito raras vezes, e por isso ignorantes
dos mysterios, e dos preceitos da Religião, e
cheios de monstros de maldades : no livro dos
assentos dos Óbitos vi que a maior parte mor-
rem pelos matos como brutos sem buscarem
os soccorros da Igreja; e certamente não nas-
ce isto do Pároco, que, segundo fica adverti-
do, he zeloso, e bem clama: disse-me elle que
vão as cousas da Religião em tal descahimento*
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que náo sabe em que isto ha de parar, nem de
que meios já se deve servir para atalhar tama-
nha desordem; emais, tem experiência de 29
annos, que tantos ha que paroqueia aquella

Igreja. Consolei-o
, ç do modo possivel esti-

mulei o seu zelo, para que nào desmaiasse
nesta empreza, lembrando-lhe que o premio
nào ha de ser medido pelo fructo, mas pelo

trabalho. Tem a Freguezia algumas seiscentas

almas entre Brancos, índios, e Mamelucos (as-

sim chamào no Paiz os filhos de índia, e Bran-
co) porém nem a sexta parte concorreo á Vil-

la com a minha chegada; e isto nào tendo mo-
tivo algum de desculpa, pois souberào que eu
tinha passado para Cintra, e brevemente volta-

da áquelle Lugar: desgostei-me muito com es-

ta descortezia , e insensibilidade, particular-

mente da parte dos Brancos, que sào os peio-

res, e de costumes mais depravados: aeasíe~

lào-se nos matos, atolados no lodo da incon-
tinência, e da avareza; nào ha quem os arran-

que para fora; que he a maior pena, que te-

nho, de nào me ouvirem, nem aos seus Páro-
cos , porque assim julgo entopidos os canaes,
por onde as luzes do Ceo se costuinào ordina-
riamente communicar aos peccadores: aqui só
a violência, e a severidade das penas tempo-
raes pode fazer alguma cousa; porém isto he
alheio ao meu Ministério. A Igreja foi boa, e
muito espaçosa; hoje está reduzida á metade,
e essa com assaz ruina, que a nào se lhe acu-
dir com alguns espeques, em breve tempo ca-

he por terra, como já cahio hum pedaço junto
á cimalha, ficando hum desmarcado buraco do
diâmetro de hum portal, por onde entra a chu*
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va, o vento, e as aves; e que os Directores
vêm todos os instantes, sem lhe darem remé-
dio, Comtudo tem os ornamentos precisos,
e esses muito aceadmhos , o que se deve ao
cuidado do Pároco. A Vil!a está sobre hum
pequeno rio, e he a vista que tem, porque o
mais tudo, que se descobre com os olhos, hê
mato, posto que fresco, e agradável. Ha aqui
peixe em muita abundância, e bom terreno
para roças de farinha, arroz, e café."

" Dia 27 : Pelo meio dia chegámos ao
Lugar deOdivellas; e porque foi preciso es-
perar maré favorável, ahi nos demorámos até
o outro dia. De tarde sahi a terra, fomos para
a Igreja cantar os louvores de Deos, e me re-

galei de tornar a ouvir os meninos, achando-
lhes cada vez maior graça. Depois disto fiz

huma larga Pratica ao Povo, que se estendeo
até perto das 9 horas da noite."

"Dia 28: Disse Missa, chrismei algumas
pessoas, que restavào da mesma Povoação, e
outras que concorrerão de fora; preguei; e
sendo 10 horas da manha partimos para a ViU
la da Vigia, aonde chegámos depois das 5 ho-
ras da tarde; e neste dia se nào fez mais do
que ouvir cantar aos meninos os louvores de
Deos, que o íizerào lindissimamente."

"Dia 29: Celebrado o santo Sacrifício

da Missa, concorreo a Camera, e grande par-
te do Povo ao lugar da minha aposentadoria;
alli me receberão debaixo do Palio, e junto ao
bello arco destinado para este fim, hum dos
membros do Senado me fez huma breve, mas
eloquente falia; depois do que nos encaminhá-
mos á Igreja Matriz, onde ouvida a Missa do
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Espirito Santo, se fez a Procissão, e á Visita

da mesma igreja, e disse somente algumas pa-

lavras ao Povo ,
por estar com indisposição

para maior excesso. De tarde houve grande

concurso na Igreja ; sabimos todos pelas ruas

cantando o Terço de nossa Senhora, e, me
agradei muito da modéstia, sisudeza, e de-

voção, com que geralmente se fez este acto:

ao recolher da Procissão preguei hum bom es-

paço; era perto das 8 horas quando acabá-

mos."
"Dia 30: Logo de manha, celebrado o

santo Sacrifício da Missa , me sentei no Con-
fessionário com mais quatro Sacerdotes , e
houve muito que fazer: depois da Commu-
nhão geral íiz huma Pratica ao Povo sobre o

incomparável beneficio, que acabavâo de re-

ceber da mão do seu Deos; o que se concluio

pelo meio dia. A's 4 horas da tarde fui para
a Igreja , examinei os meninos da Doutrina,
que achei suficientemente instruídos; e todo

o mais tempo até ás 7 horas gastei em explicar

ás minhas Ovelhas as disposições necessárias

para se receber a graça do Sacramento da Pe-
nitencia/'

" Dia 31 : Ouvi Missa, e fui para o Con-
fessionário até ás 11 horas: então dispuz o

Povo para recebrem a Sagrada Eucharisíia, e
depois lhes expliquei como deviào render as

graças a nosso Senhor, e o mais que o mesmo
Senhor foi servido inspirar-me. Depois de jan-
tar concorreo muito Povo á Igreja Matriz,
como no dia antecedente; cantárão-se os lou-
vores de Deos, e íiz huma longa Pratica, que
se estendeo até ás mesmas horas d'hontem.
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Em todos estes dias, acabada a Pratica, veio

o Povo, tanto homens, como mulheres acom-
panhar-me até ás casas da minha residência,

que ficavào distantes da Igreja hum bom es-

paço, cantando todos os Iouyores de nossa
Senhora; e em chegando á minha porta, ou-
via-se hum grito universal: Viva nosso Senhor
Jesus Christo: Viva a Virgem Maria: Viva o

nosso Pastor. Vozes sâo estas, que enchem o
meu coração de ternura; ainda que por ou-
tra parte me desgosto de ver a injustiça, com
que se mistura com tâo augustos , e venerá-
veis Nomes, o da creatura mais ruim, e indi-

gna do mundo; mas he preciso ceder á pie-

dade, e singeleza do Povo/'
"Dial.9 de Novembro: Pela manha ce-

lebrei o santo Sacrifício da Missa, e fiz o
mesmo que no dia precedente. De tarde pe-
las 4 horas sentei-me a chrismar, e continuei

até anoitecer : entáo sobio ao púlpito hum
Religioso das Mercez, Presidente do Hospir
cio da .mesma Vil la, bom Missionário, e fez

hum admirável Sermão, em que persuadio o
horror ao peecado, de que gostei muito: es-

tava a Igreja (que he grande) cheia de Po-
vo ; e pela moção, que houve no auditório,

creio se fez algum fruto. Depois do Sermão
fomos todos acompanhar o santo Crucifixo
até á Igreja das Mercês, cantando os louvo-
res de Deos, e alli fiz huma breve Pratica ao
Povo, recolhendo-me a casa pelas 9 horas da
noite."

" No segundo dia cahi prostrado com hu-

ma grande febre; por cujo motivo em todo o

tempo que me demorei nesta Villa, que foi até
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o dia 6 pela manliâ, não pude fazer mais nada

do que chrismar as pessoas, que restavão

,

e dar algumas providencias mais necessárias.

Também ordenei de Prima Tonsura a dois

moços para o Serviço da igreja. Esta Vil la

foi muito considerável no tempo dos Padres

Jesuítas: tinhão aqui hum Collegio, em que

instruião a mocidade, e formarão grande nu-

mero de Ministros Ecclesiasticos, de que ain-

da restão alguns, que servem na Cathedral do

Pará, e em diversas Paroquias da Diocese. A
Vil la era então populosa, aceada, e rica; hoje

está deserta, cheia de mato; e essas casas,

que tem (exceptuando humas poucas) além

de se acharem mui desfiguradas, ameação evi-

dentemente ruína. Os moradores commum*.

mente são pobres; mas conservão ainda si-

naes dos sentimentos antigos de Nobreza: íize-

rãome huraa entrada com toda a urbanidade,

e decência , e do mesmo modo me tratarão em
quanto alli me detive; e no tempo da minha

moléstia derão as maiores demonstrações do

seu sentimento, concorrendo ás Igrejas a faze-

rem preces ao Senhor pela minha saúde. Ser-

Te de Matriz o Templo ,
que foi dos Padres

Jesuítas., grande, e magestoso; porém algum

tanto nu, e arruinado ; tem boa Sacristia, ex-

cellentes caixões, muitos ornamentos, e alguns

ricos; perfeitas imagens, especialmente hum
Crucifixo, que está na Sacristia. Além desta

Igreja ha outra, que se acha incompleta, a

qual, se se acabasse, seria muito boa, e mais

commoda ao Povo por estar no meio da Viila.

Tem mais duas Igrejas, huraa pertencente aos

Padres Mercenários, outra aos do .Carmo cal*.

tom. i. Hh



çado, com seus Hospícios; porém tanto estes;
como aquellas se acháo mui damnificados, e
só conservào dois Religiosos. Acbei aqui a
gente inclinada á piedade; e se nâo houvesse
tanta falta de Operários zelosos, a terra daria
muito, e bom trigo; porém o Omnes quce sua
sunt qumrnnt do Apostolo tem muitos segui-
dores por toda a parte, e aqui talvez mais.^Ha
nesta Villa huma mulher casada (he pessoa de
bem, filha de hum Mestre de Campo) na qual
descobri as virtudes mais solidas, principal-
mente a caridade, e o amor dos desprezos: as
suas delicias sào em tratar dos pobres enfer-
mos

;
a huns leva para sua casa, e os serve

com incrível paciência, e humildade; a outros
manda soccorros, e vai ella mesma consolallos
nas suas misérias: tem dado ordem geial aos
seus escravos, que sendo chamados por algum
pobre para lhe buscar agoa , ou outra qual-
quer cousa precisa, acudàologo, preferindo*
esta diligencia a todas as mais. Vive em hum
total desprezo de si própria sem distinção das
mulheres da mais vil sorte, apezar dos repa-
ros, e criticas dos seus."

" Dia 6: Deixei a Villa da Vigia pelas 8
horas da manha, e me dirigi a huma pequena
Ermida distante duas horas de viagem, até
onde me acompanharão varias pessoas de bem;
alli chrismei. A Capellinha he mui pequena, e
coberta de palha, mas está aceada , e talvez
mais do que deve ser, com mil registos, e pai-
néis

,
sem aquella forma, que inspira o bom

gosto. Recebêrao-me com Te Deum lavdamus
de musica, sendo os Cantores o Pai, dono do
sitio, a Mãi com três filhas, e hum filho^ que
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o fizerão bellamente; também cantarão outras

letras Latinas, Portuguezas , e Hespanholas,

em que lhes achei muita graça: e he de adver-

tir que sào pessoas, que trabalhão no campo,

e nenhum musico de profissão; he gente mui-

to dada á piedade. De tarde desembarquei no

Lugar de Porto Salvo; concorreo á Igreja

muito Povo; cantárào-se os louvores de Deos,

e chrismei ainda maior numero de gente do

que a primeira vez quando por aqui tinha pas-

sado. Sahi já de noite, e nos encaminhámos á

Villa de Cofiares, aonde chegámos no dia 7 pe-

la manha , sendo-nos preciso caminhar a pê

huma legoa para escaparmos á fúria do porto,

que he perigosíssimo, e náo podem alii demo-

rar-se os vasos. Neste dia não fiz mais do que

ouvir cantar os louvores de Deos aos meninos

e meninas, de que me agradei muito, como

das respostas, que derão ao Cathecismo, em
que mostrarão ter suficiente instrucçào. Con-

clui com huma Pratica ao Povo, ponderando-

lhe a summa importância do negocio da sal-

vação &c. , e tive sinaes de que fez algum fru-

to."
« Dia 8: Celebrado o Santo Sacrifício da

Missa, houverào muitas confissões, tendo con-

corrido vários Sacerdotes Confessores: fallei

ao Povo por duas vezes, chrismei, e fiz algu-

mas averiguações relativas aos escândalos, que

reinavào no Lugar. De tarde chrismei ; e des-

pedindo-me com huma Pratica ao Povo, vol-

támos ás canoas, para na madrugada seguinte

passarmos a grande, e perigosa travessia^ que

medeia entre Collares, e a Ilha de Marajó." 1

"A Villa de Collares he pequena, constara

Hh 2
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de duzentas almas, pela maior parte índios;
está situada sobre o mar em huma planíciemm desabafada, e alegre; as casas, posto que
cubertas de palha, achavâo-se caiadas de fres-
co, e mui vistosas por fora: a Igreja tem al-
guma mina no frontispício; porém no mais
estava com seu alinho, e tem os ornamentos
suficientes: o Pároco, que he hum Religioso
de Santo António, olha para ella com zelo e
cuida na instrucçào do Povo. Devi muita at-
tençáo ao Commandante, o qual mostrou tam-
bém chnsíandade confessando-se, e hum seu
Irmão Cadete, e os outros Soldados, que es-
tão destacados naquelle Presidio."

"Dia 9: Pelas duas horas depois da meia
noite começámos a atravessar a formidável ba-
hia, que fica referida, e pelas 8 para as 9 da
manha chegámos ao porto da Villa de Soure.
Tivemos huma passagem breve sim, porém
trabalhosa por estar o vento nimiamente fresco,
e o mar cavado: como esta travessia tem algu-
mas 7 correntes, em cada huma delias saltavão
as canoas pelos ares ; mas especialmente na
primeira, em que foi grande o susto; entrou
muita agoa dentro da minha, tudo quanto le-
vava na Camará, andou em redemoinho : en-
joei muito; porém o mais foráo os arrancos
seccos, sem poder vomitar: quando cheguei
ao porto levava a roupa toda alagada em suor
por causa da affliçào; bem desculpei os meus
Antecessores por nao terem visitado esta parte
da Diocese: confesso que nem na bahia de
Macapá, que também he temerosa, nem em
todo o Amazonas, nem no mar quando passei
para a America, vi as ondas tào crespas, e
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encapeladas; parecia que a cada momento nos

en°oliào: porém está passado este susto. Lo-

go na mesma manha, ainda que atordoado da

cabeça, fui á Igreja, visitei-a, e fizemos a Pro-

cissão de Defuntos. De tarde cantarão os me-

ninos os louvores de Deos ; responderão ad-

miravelmente ás perguntas da Doutrina, e fiz

ao Povo hum a Pratica, que durou mais de

hora, ponderando- lhes o incomparável benefi-

cio da Redempçào, e quanto devião ser agra-

decidos , e que o melhor modo para isso era

arrependerem-se das suas culpas, confessa-

rem-se, e pôrem-se bem com Deos/'
" Dia 10 : Fui mais tarde para a Igreja

por estar com o peito cerrado, relíquia que
me ficou da tormenta passada: porém assim

mesmo fiz duas falias ao Povo, liunia antes

da Sagrada Cominunhào, e outra depois, ten-

do-se confessado muitas pessoas com vários

Sacerdotes, que concorrerão a visitar- me. De
tarde chrismei muita gente; porém apenas pu-
de dizer algumas poucas palavras. Fui depois

mesmo a pé a hum pequeno Lugar, que fica

vizinho, chamado Mondim, acompanhando-me
grande numero de Povo, e os meninos, e me-
ninas adiante cantando a Ave-Maria, que me
encherão de satisfação. Ambas estas Povoa-
ções estão sujeitas a hum Pároco, e a hum
Director, que actualmente sào pessoas de
bem, vivem muito unidos, e contribuem reci-

procamente á utilidade espiritual, e temporal
das mesmas com louvável zelo : as casas de
Soure estão cubertas de telha, e tanto estas

,

como as de Mondim se achão caladinhas , e

com seu aceio. As Igrejas são menos más,
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sem maior ornato, mas limpas, e tem as al-
faias

,
e ornamentos precisos , excepto o sino

de Soure, que está quebrado, e náo presta
para nada; mas segurarão-me que logo o man-
davâo fundir. Estas duas Povoações apenas
contarão trezentos índios

;
porém tem vários

moradores Brancos, que com os escravos fa-
zem grande numero : sào mui fartas de peixe,
e de carne de vacca da melhor que ha em to-
do o Estado. Nas costas de Mondim está o
Pesqueiro Real, donde sahe grande copia de
tainhas, que contribue á subsistência da Ci-
dade, e de muitos Lugares da Capitania : co-
memo-las frescas assadas, e são como as boas
do Reino."

" Dia 11 : Augmentou-se-me muito a. cer-
ração do peito

;
por esta causa não sahi da

canoa; e sendo 8 horas da manha fomos su-
bindo pelo rio chamado Igarapé Grande em
demanda de algumas Capellas

,
que se achão

sitas na sua margem. Era huma hora depois
do meio dia quando chegámos á primeira, que
he dos Padres Mercenários; está feita ao gos-
to moderno, e a Capellinha mor principalmen-
te com muita graça; he dedicada ao glorioso
S. Lourenço. Alli chrismei parte dos escra-
vos, e me recolhi logo á canoa, por me náo
dar o defluxo lugar a mais. Esta Fazenda he
huma das boas, que os Padres das Mercês tem
na Ilha do Marajó, não só pelo grande numero
de gado vaccum de que se compõe, mas por
serem as rezes mais gordas, e de carne mais
gostosa, que as das outras partes. Assistia
nelia hum Religioso muito honrado, e de gran-
de probidade, o qual me obsequiou com a
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maior attenção. Nessa mesma noite partimos

para outra Fazenda do Capitão José Francis-

co Fernandes Gavinho, hum pouco mais aci-

ma, aonde nos achamos ao amanhecer do dia

seguinte. Ein todo o espaço desde a Villa de

Soure fui sempre acompanhado do Inspector

Geral da Ilha Florentino da Silveira Frade,

seu genro o Capitão Jeronymo Ribeiro Gui-

marães, o Padre Ex-Vigário Provincial do
Carmo Fr. Caetano José Macário, o Capitão

Mor Pedro Fernandes Gavinho, e outras pes-

soas de bem."
" Dia 12 : Confessarão- se varias pessoas;

chrismei, e fiz Pratica ao Povo, De tarde fo-

mos de cavallo a outra Fazenda
,
que fica le-

goa e meia para cima, que he do Capitão Mor
Pedro Fernandes Gavinho, onde nos demorá-
mos até o outro dia. Aqui também se confes-

sarão muitas pessoas; chrismei, e preguei ; e
pelas 4 da tarde embarcámos voltando outra

vez para a Villa de Soure. A primeira Capeila
he prquena, de compostura ordinária: venera-

se nella o glorioso Santo António. A segunda
he hum Oratório consagrado a nossa Senhora
das Dores: está bonitinho, e com decência: a

Imagem da Senhora he mui devota. Deixei 40
dias de Indulgência a todos os que diante dei-

la rezassem sete Padre-nossos , e sete Ave-
Marias. Todas estas Fazendas tem grande nu-
mero de gado vaccum , e cavaíiar: só a do
Capitão José Francisco consta de algumas dez
mil cabeças de gado. Que vastas e preciosas
campinas! Na tarde, em que fui a cavallo,

gostei infinitamente de ver aquellas dilatadas

planícies, bem semelhantes ás do Alemtéjo,

mm
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só com a difierença de serem mais frescas por
causa dos rios, de que vão retalhadas, e das
arvores sempre viçosas, que a Natureza pare-
ce de propósito tem espalhado por difíerentes

lugares das campinas, para refrigério dos ani-

maes, que sem este recurso não poderião re-

sistir aos ardentes calores do Sol."

Segundo mez. " Dia 14 de Novembro: Pe-
las 9 horas da manhã aportámos na Villa de
Soure: encaminhei-me logo á Igreja; assisti

a hum baptizado ; e fui Padrinho do menino,
que era filho do Director: chrismei muita gen-
te, que se tinha confessado no intervallo da
minha digressão, e preguei ao Povo. De tarde

visitei algumas casas dos índios, e vi que ti-

nhão mais regularidade, e compostura que as
dos outros Lugares. Em todo o tempo que
estive nesta Villa sempre me acompanharão os
meninos, e cantando a Ave-Maria do Bispo
(chamão assim huma forma da Ave-Maria,
que trouxe de Lisboa, que he a mesma, de
que usào os meninos de hum Seminário da-
quella Corte, e se acha hoje espalhada por
todo o Estado do Pará: e commummente sou
recebido nas Povoações com este Cântico, de
que gosto por extremo.) Na mesma tarde par-

timos para a Villa de Salvaterra, que fica da
outra parte do rio, fronteira a Soure mais so-

bre: o mar. Saltando em terra, fomos conduzi-
dos á Igreja por entre huma bella arcada com-
posta de ramos de murta, simples, porém
muito agradável; indo adiante os meninos, e

meninas cantando a Ave-Maria do Bispo: vi-

sitei a Igreja, e fez-se a Procissão de Defuu-
tos; nada mais."
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«Dia 15: Muitas pessoas se confessarão,

e commangarão; chrismei, e preguei. Depois

do meio dia continuarão as Confissões. Fiz o

Cathecismo aos meninos, que achei muito bem
instruídos na Doutrina Christã; tornei a pre-

gar, e a chrismar. E pelas 9 da noite parti a

cavallo para a Villa de Monforte, três legoas

distante de Salvaterra costa arriba, acompa-
nhado de vários sujeitos, que me quizerâo ob-

sequiar. Salvaterra he huma pequena Villa,

que consta de duzentas almas (índios pela

maior parte:) tem vista muito agradável por es-

tar sobranceira ao mar: as casas ainda que
cubertas de palha, tem sua compostura, e es-

tavão caiadas: he muito abastada de peixe. A
Igreja está boa, cuberta de telha, espaçosa,

limpa, e ornada sufficientemenie. As casas do
Vigário, e Director também estão cubertas de

telha, e sáo menos más. Todas estas Villas,

e as mais da Ilha estiverão sujeitas em outro

tempo aos Padres Capuchos, que as governa-

vâo no espiritual. Aqui tive o gosto de ver

pela primeira vez huma latada bem semelhan-

te ás do Reino; era do Director, o qual tinha

conservado de propósito os cachos pendentes

das parreiras, para eu os ver: estaváo sazona-

dos, e mui formosos; e no gosto pouco diffe-

rençaváo dos bons do Reino."

"Dia 16: Pela huma hora depois da meia
noite chegámos á Villa de Monforte ; e gastá-

mos tanto tempo por nâo fazer luar, e o cami-

nho ter algumas passagens difficeis por conta

das pedras brutas, de que estavão juncadas.

Disse-me o Commandante da Ilha, que a noi-

te.roubava aos nossos olhos hum dos mais bel-

tom, i. ii
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los quadros, que oflerece este caminho; daqui
o mar em huraa prodigiosa extensão; daííi os
vastos, e alvos areaes

;
para outra parte altís-

simas ribanceiras, que as agoas tem minado;
rochedos escarpados

; espessos , e viçosos ar-
voredos

; campinas dilatadas. Em chegando
á Viíla, concorreo muito Povo á Igreja; mas
por ser tarde não fizemos mais do que cantar
os louvores de Deos , e mandei que se reco-
lhessem ás suas casas. De manha confessárào-
Se muitas pessoas, e commungárào, e só pude
fazer a Procissão de Defuntos, e a Visita da
Igreja por me achar bastantemeníe moido, e
doente. De tarde fui dar hum passeio pelo
campo acompanhado de varias pessoas, e dos
meninos, e meninas formados em duas filei-

ras com as mãos erguidas, cantando a Ave.
Maria. Reçolhendo-nos á Igreja, houve Ora-
ção mental, e concluímos com alguns Cânticos
dos louvores de Deos. Insisto em promover
este modo de culto, principalmente nas Po-
voações de índios, por observar que he o mais
próprio para elevar a Deos os seus espíritos
grosseiros, e pezados : que na verdade causa
espanto a indiíferença , com que quasi todos
olhão para os objectos da Religião: o não, e o
sim em pontos de crença vale o mesmo : pois
nos costumes! he a maior lastima que se pode
imaginar. Os vicios da incontinência, e da bor-
racheira achão-se tão arraigados entre elles,
que parece lhes são conaturaes : asseverão
geralmente todos os Párocos que por mais di-
ligencias que facão, não lhes descobrem emen-
da nesta parte; só se cohibem quando falta a
occasião: e o mais he, que nada os pode con-
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ter; porque de censuras nao fazem caso al-

ou m, e por isso se lhes nào impõem ; aos gú*

tos, e instrucções paroquiaes sào insensíveis:

restava a coacçáo externa; mas este meio he

illegitimo, contrario ao uso dos bons séculos,

e nào serve senào para fazer hypoeritas. Hu-
ma só cousa mostra a experiência, que pro-

duz algum effeito nestas almas, he o bom ex-

emplo, particularmente dos Ecelesiasticos
;

amoldào-se muito ao que vem reluzir nas suas

acções, julgando pelo instincto natural, e com
assaz desculpa, que sendo seus Mestres, e

Conductores, nao o devem ser menos pelas

obras, que pelas palavras."
" Dia 17 : Houverào muitas confissões de

manha; preguei ao Povo. De tarde conferi o

Sacramento do Chrisma; e porque &n grande

o numero de pessoas, que se chrismárão, e eu

me achava hum pouco indisposto, nao pude

fazer mais nada ; só mandei hum Sacerdote

que fizesse huma breve instrucçào aos índios

na sua própria lingua, e concluio-se o dia com
a Oração mental , e com os Cânticos divinos,

Pratica ordinária, que tenho mandado estabe-

lecer em todos os Lugares desta Diocese."

"Dia 18: Continuarão as confissões ; fiz

o Cathecismo aos meninos, que responderão

bellamente; chrismei , e instrui o Povo com
huma dilatada Pratica, reprehendendo parti-

cularmente os dois vicios dominantes da in-

continência, e da bebedeira. De tarde parti

para a Vilia de Mousarás distante huma legoa

de Monforte, acompanhando-me todo o Povo
até á praia com o costumado Cântico da Âve-

Maria. Em Monsarás fui recebido com gran-

ií 2
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de jubilo de todos; houve Oração mental á
noite, e Pratica, e os Cânticos ordinários."

''Monforte he huraa das melhores Villas
de índios que tem o Estado, tanto pela sua
situação desafogada, e airosa, como pelo nu-
mero das casas, postas em muito boa ordem-
pela fartura de peixe ; e ainda pela maior sa-
gacidade

, e policia dos índios. As mulheres
trajao com melhor decência, ejáquasi todas
se vêm vestidas com seus coletes, e bajús de
chita: contou-me o Pároco que algumas vezes
as tem visto tirarem os coletes logo que sa-
bem fora da porta da Igreja pelos*" náo pode-
rem supportar: tanta he a força do costume,
em que estavâo, de andarem só com camisa!
Consta aPovoçâo de quatrocentos índios; po*-
rem a maior parte dos homens andava no ser-
viço, e só me achei (como nos outros Luga-
res) com as mulheres, e meninos; A Igreja he
hum dos melhores Templos que tenho encon-
trado fora da Capital; com três Altares bem
aceados; bellas pinturas; huma nobre ban-
queta no Aliar mór, castiçaes de prata, alam-
pada

, e cruz processional da mesma ; excel-
lentepixide; muitos ornamentos, e alguns ri*
cos. Porém o que mais me levou a attençáo
foi huma Imagem da Senhora das Dores, de
roca, que alli se venera; nào vi rosto mais
perfeito, nem mais natural: foi trabalhada
em Itália, e trazida de lá mesmo por hum
Bccíesiastico de Lisboa. Chrismei aqui alguns
velhos de oitenta, noventa, e mais annos."

"Dia 19: Celebrado o santo Sacrifício da
Missa, fizemos a Procissão de Defuntos, e a
Visita da Igreja : confessou-se muito Povo
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por terem concorrido alguns Sacerdotes em
todos estes Lugares : depois disto preguei, e

com assaz vehemencia, ponderando a cegueira

do peccador, que vive tào descuidado do ne-

gocio importantíssimo da salvação. De tarde

tornei a pregar insistindo no mesmo assumpto

de manhã, no que gastei hum bom espaço.

Chrismei; e terminou -se o acto com os Cânti-

cos dos louvores de Deos, erào 8 horas. Can-

tarão hoje os meninos o Tantum ergo á eleva-

ção da Hóstia, no que achei muita graça, por

que erão vozes lindíssimas, e proferiâo bem o

latim, não obstante serem todos filhos de ín-

dios."

"Dia 20: Pela manhã fui visitar huma
pequena Povoação chamada Condeixa distante

huma legoa de Monsaraz: apenas contará 30

almas, e destas só estavão no Lugar os meni-

nos, e algumas mulheres, os mais andavão no

serviço, e em Portarias. A Povoação está su-

miãa no mato sem outra vista que a de hum
pequeno rio, que passa junto delia. A igreja

he mui pequena, mas bonitinha, coberta de

telha, lindas pinturas, Imagens perfeitas, es-

pecialmente a da Senhora da Conceição: acha-

va-se acabada de pouco : o que tudo se deve

ao zeio incançavel do Vigário actual, que he

o mesmo de Monsaraz. Tinhão os índios feito

huma arcada de murta de três ordens de co-

lumnas, por onde me conduzirão á Igreja, que

estava muito engraçada: ouvi Missa, e voltei

a Monsaraz; por quanto os índios se tinhão

ido chrismar áquella Villa. Reparei em humas
Índias, que chegarão quando eu estava em
Condeixa: viuhão lavadas de fresco: soube
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íjue tinháo passado o rio a nado, pegando na
roupa com huma mào, e com a outra nadan-
do: e me disserão que assim fazem ordinaria-
mente, e que he costume de todas nadarem
como os homens. De huma me contou o Com*
mandante de Macapá

, que passara daquella
Villa á de Chaves (algumas oito legoas de ba-
hia turbulentíssima) sobre hum páo , e ainda
com hum menino nos braços, chegando huma,
e outro a salvamento sem experimentarem da-
mno. Na tarde do mesmo dia depois de visi-
tar algumas casas da Povoação, fallei ao Po-
vo, e chrismei ainda muita gente, que restava;
concluindo-se tudo com Cânticos dos louvores
de Deos."

"Esta Villa consta de quatrocentas e tan*
tas pessoas entre índios, e Brancos, e Mame-
lucos; a maior parte existe pelos seus sitios
em grande distancia da Villa, aonde muitos
apparecem raras vezes. Está situada em hum
bello terreiro sobre o mar; porém as casas,
por serem muito açoitadas da chuva, e dos
ventos, estão negras, e desformes no exterior •

e o interior quasi da mesma forma: he abas-
tada de peixe: as índias mostrão a mesma ar-
dileza que as de Monforte, e írajào com igual
aceio. A Igreja he o melhor Templo, que te-
nho encontrado depois que sahi da Cidade;
fiquei pulando de gosto quando entrei nella;
muito fresca, e alegre, bella área, nobres pini
turas, Imagens perfeitas, bons caixões na Sa-
cristia; muita limpeza, e aceio por tudo: só
lhe falião as peças de prata, que tem a de
Monforte; porém no mais leva-ihe muita van-
tagem. As casas da residência do Vigário tam-
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bem sâo boas, muito lavadas do ar, e vistosas,

duas varandas, e accomodações sufficientes.

Nào ba escândalos mais notáveis, porque o

Vigário os combate fortissimaraente; mas o vi-

cio da borracheira tem aqui grande domínio;

bem o reprehendi nas Praticas, que fiz ao Po-

vo. Chrismei hum a. velha de alguns cera ân-

uos."
" Dia 21 : Partimos pelas 6 horas da ma-

nha para huma Fazenda dos Padres Carmeli-

tas calçados denominada Camará, aonde che-

gámos pelas 11 do dia, tendo deixado as ca-

noas grandes na boca do rio, por irmos em
outras mais ligeiras, e capazes de vencer os

obstáculos, que se encontrão nos ramos das

arvores, que quasi toldào algumas partes do
mesmo rio. Este he mui plácido, e agradável,

sempre acompanhado de hum fresco arvoredo;

divisando-se, de quando era quando por algu-

mas abertas, campinas mui deliciosas, onde
pastáo-differentes magotes de gado vaccum, e

eavallar: também se achào junto da margem
alguns sítios de moradores. Fomos recebidos

pelo Padre Ex-Vigário Provincial Fr. Caeta-

no José Macário, e outros Religiosos, que íi-

nhão concorrido para este fim, com muita ur-

banidade, e attençào, ' nào consentindo por
modo algum que voltássemos no mesmo dia,

como eu desejava; que por isso reservei a ad-

ministração do Chrisma para o dia seguinte, e

neste nào fizemos mais do que a Oração men-
tal á noite, e cantar os divinos louvores."

" Dia 22 : Confessárão-se algumas pes-

soas; chrismei grande parte dos escravos, e

outra gente, que concorreo; preguei, e logo
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depois de jantar voltámos pelo mesmo rio a
demandar, as canoas grandes, as-quaes avistá-
mos pelas 6 da tarde. Então partimos para
huma Fazenda da Sé, que nâo fica longe.

1 '

"A Fazenda dos Padres Carmelitas he
menos má; conta para cima de oito mil cabe-
ças de gado vaccum, e algum cavalíar: tem
boas campinas: as casas são cubertas de te-
lha, porém ordinárias: a Capella he mui pe-
quena, estreita desmarcadamente, e baixinha;
ornato comm um. Havia naquelle sitio infini-

dade de araras, e papagaios; erào nuvens,
que cubrião o ár. Também me fez alguma es-
pécie ver os corvos táo domésticos, que mes-
mo ao pé das portas se juntavào montes delles,
e misturados com os cães e porcos, como se
fosse tudo da mesma ordem."

" Dia 23 : Estávamos ao amanhecer no
porto da Fazenda da Sé: desembarcando, fo-
mos por terra ver a Fazenda do novo Hospital
dos Pobres, que se está erigindo na Cidade,
os mais a cavallo, e eu em rede por me achar
indisposto para cavalgar. Em todo o caminho
não me fartei de admirar as bellezas da Natu-
reza semeadas por aquellas vastas campinas,
aves de differentes cores, e tamanho; plantas
floridas, que pareciâo ramalhetes; a terra jun-
cada de feno

,
que no Paiz chamâo capim

,

muito verde, com diversos matizes deflores
azues , encarnadas , e brancas : tinha chovido
de noite, estava amanha fresca; tudo contri-
buio a fazer aqueíla digressão agradável. Ain-
da mais me encantei quando vi os bons princí-
pios que leva a mencionada Fazenda do Hos-
pital; casas de telha com beija arrumação; o
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gado vaccum (ao presente para cima de qua-

trocentas cabeças, mas a que se vào juntar

muitas mais, que derâo de esmolla alguns La-

vradores) muito manso, gordo, e anafado,

com excellentes pastos, e abundância d'agoa s

Confio no Senhor, que em breve tempo, en-

grossará esta Fazenda, e poderá supprir mui-

ta parte das despezas do Hospital. Fica dis-

tante da Fazenda da Sé legoa e meia. Voltá-

mos mesmo de manha a esta, onde se jantou;

e por nao termos maré favorável, nos demorá-

mos alli até ás 10 horas da noite: de tarde

chrismei, e fiz huma breve Pratica ao Povo.

A Fazenda da Cathedral consta de algumas

cinco mil cabeças de gado vaccum, e muito

eavallar; mas nào a achei beneficiada, como
era justo, por negligencia do Feitor, e outras

causas, queallegou: derào-se algumas provi-

dencias. As casas não são más, e cubertas de

telha."

"Dia 24: Erão 11 horas quando chegá-

mos á boca do rio Ararí a huma Fazenda, que

tem naquelle lugar os Padres Mercenários:

logo saltámos em terra, onde nos estava espe-

rando o Padre Mestre Fr. João da Veiga da
mesma Ordem, e outro Religioso com os es-

cravos da Fazenda postos em duas fileiras, e

assim nos dirigirão á Capeila cantando a Ave
Maria. Por chegarmos mortificados com o des-

asocego da noite, procedido dos balanços das

canoas, e da praga do moroim ; não se fez

neste dia mais do que o costumado exercido

da noite. Consta esta Fazenda de roças de ar-

roz , maniba, e cana : tem engenho de agoar-

dente, e huma bella Olaria; presentemente se

tom. i. iík
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está fazendo bum magnifico engenho para as-

sucar, que concluído, nào haverá talvez outro
no listado, que o iguale na grandeza, ordem,
e segurança das officinas : he d'agoa. A Ca-
pella está feita ao modo antigo , aceada ; mas
sem cousa notave}. As casas sào boas , com
vista desafogada para a grande bahia, que lhe

fica fronteira* Também aqui vimos as latadas
de parreiras semelhantes ás do Reino; porém
não tinhão uvas."

" Dia 25: Varias pessoas se confessarão;
e chrismei; depois cantámos os louvores divi-

nos, gostando muito de ouvir duas pretinhas,
que fazião fouma admirável consonância de pri-

meira, e segunda voz. Fomos aqui hospeda-
dos com muita urbanidade, e decência. Pelas
5 horas da tarde embarcámos, e fomos subin-
do pelo rio Ararí , o maior de todos os que
cortâo esta grande Ilha, em cujas margens se
offerecem diferentes sitios de moradores com
seus engenhos de agoardente, &c; He rio mui-,
to vistoso

;
porém sem maior abundância de

peixe.'*

"Dia 20: Amanhecemos no porto da Fre-
guezia de nossa Senhora da Conceição da Ca-
choeira: logo nos encaminhámos á Igreja; e
feita a visita da mesma, e a Procissão de De-
funtos

j preguei ao Povo: confessámos algu-
mas pessoas, e eu tive assaz consolação com
lium a confissão, que ouvi: depois de jantar
chrismei, preguei com mais extensão, e vehe-
mencia; e concluindo com os Cânticos costu-
mados dos louvores de Deos, proseguimos a
viagem subindo pelo rio com desígnio de vol-

tar á mesma Igreja."
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"Esta Freguezia he de Brancos: consta

de mil e quinhentas almas, que se achào espa-

lhadas por differentes Lugares em grande dis-

tancia da Paroquia; e se nào fossem as Fa-

zendas dos Padres Mercenários, onde existem

Sacerdotes , ficaria a maior parte sem Missa.

Com tudo não me constou que houvessem es-

cândalos mais estrondosos, por quanto o Pá-

roco os combate com força; excepto o vicio de

bebedeira, e o desgraçado costume de comer

carne nos dias prohibidos; he huma prevari-

cação quasi gerai de todo o Estado; mas com
maior excesso nesta Ilha, onde a abundância,

e barateza da carne dá motivo a mil pretextos

para se usar delia commummente. Dizem que

custa sustentar as famílias com peixe; como

se a Lei somente se devesse observar quando

he fácil, e não quando requer alguma violên-

cia; ou como se Jesus Christo quando estabe-

Jeceo a Religião, não asseverasse logo que o

Reino do Ceo padece força, e que só os que

a fazem á Natureza, o chegão a arrebatar. As-

saz tenho trabalhado por persuadir esta ver-

dade. A Igreja he pequena, mas está aceada,

com suas pinturas menos más, boas alcatifas,

e ornamentos sufficientes, e em bom uso. Fo-

mos aqui hospedados com muita decência, e

grandeza; obsequio devido ao Mestre de Cam-
po Custodio Barboza Martins."

"Dia 27: Tendo sahido da Cachoeira pe-

las 10 horas da noite precedente chegámos á

grande Fazenda dos Padres Mercenários pelas

6 da manhã: recebeo-nos o Padre, que ai li

assistia, acompanhado de outros Religiosos

da Senhora do Carmo, e da escravatura, que
Kk2
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formava grande numero, e nos conduzirão á
Capella por entre huma bel la arcada de murta,
ouvindo-se ao mesmo passo o estampido de
vários tiros. Cantou-se o Te-Beitm : e os es-
cravos, e escravas cantarão o Bemdito sejais,
e outras modas com tanta graça, e doçura,
que nào pude suster as lagrimas. Por ficar
muito cançado do dia antecedente, não fiz
neste mais nada: houve Oração á noite, e me
consolei em ouvir cantar os louvores de Deos,
e da Senhora. Hoje matarão os escravos hum
Jacaré a tiro de bala; e o trouxerào para eu
ver

:
he a fera mais cruel, e voraz dos rios do

Estado: mas este disserão-me que era ainda
novo; e com tudo tinha duas varas e meia de
comprimento; o costado negro; de pele dura,
tecida pelo feitio de conchas; o ventre alvo,
com algumas malhas pretas, e -tão rijo como
huma taboa ; a cabeça he o mesmo ferro, não
entra com eila o chumbo , e a bala somente
pelo toutiço, e pelos ouvidos; cuspe os golpes
do machado, como o penhasco; a boca ras^
gada demasiadamente, a deste, ainda que pe-
queno, tinha dois palmos de comprido; aberta
he hum alçapão, deixando apparecer nas goe-
las hum sumidouro espaçoso, e profundo?
dentes grandes, e pontudos; a lingoa pegada
á parte inferior da boca, que por isso dizem
alguns que a não tem; a cauda, por modo da
colubrina, e as pestanas, de que vai acom-
panhada, agudas como fio de navalha; na fi-

gura exterior parece-se com o lagarto; he
mui sensivel nos olhos. Contou-me hum In-
dio

, que accommettido em certa occasião
por huma destas feras, e já com o joelho
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atravessado nos seus dentes, só com lhe tocar

com os dedos nos olhos, se vira livre delia,

ainda que mal ferido. Quando querem fazer

preza, a primeira diligencia he açoutalia com
a cauda, e com a mesma a conduzem a boca:

devorão toda a carne, e também gente quando
a achào descuidada, especialmente sendo me-
ninos ; correm á praia, e os arrebatão: mas
nào accommettem no fundo d'agoa ; e por isso

os índios, quando se vem perseguidos delles,

mergulhando lhes eseapão facilmente. Ha mui-

ta abundância destes bichos por todos os rios

do Marajó; mas aqui mais que em outra pale-

te; temos visto vários, e de differente grande-

za mesmo da varanda das casas , onde assis-

tíamos."
" Dia 28 : Confessadas algumas pessoas,

ehrismei, e fiz Pratica ao Povo. De tarde fo-

mo-nos divertir ao campo, vendo amançar al-

guns cavallos^ á noite fez-se o costumado ex-

ercício da Oração mental, e dos Cânticos dos
louvores de Deos. Estando de manha dando
graças depois da Missa cantarão os escravos

o Bemdito sejais com tanta unção e doçura,
que me enternecerão a alma; e sempre experi-

mentei este effeito todas as vezes que os ouvi

era dois dias que alli me demorei. Na mesma
noite me recolhi á canoa para seguir viagem
na madrugada seguinte."

<{ Esta Fazenda he a maior que tem os

Padres das Mercês, e de toda a Ilha do Ma-
rajó; boas casas de sobrado com huma excel-

lente varanda sobre o rio ; rancho dos escra-

vos bem regulado; suficiente hospedaria, tudo
coberto de telha, e situado em huma vasta plâ-
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nicie quanto os olhos podem alcançar: e como
tinha chovido, estavão todas aqueílas campi-
nas alcatifadas de hum verde tào agradável

,

que encantavão a vista: bem me lembrei do
Alemtéjo quando os trigos estão nascidos de
poucos dias. Tem a Fazenda mais de cento e
cincoenta escravos entre machos, e fêmeas; o
gado vaccum chega a perto de trinta mil ca-
beças, e grande numero do cavalíar. A carne
he boa, e comida aqui, nào cede á melhor do
Reino; também muito queijo, que não he
máo; porém não chega ao do Alémtejo, talvez
pelo não saberem trabalhar, porque o leite he
admirável. Fomos tratados com mimo, e gran-
deza."

"Dia 29: Pelas 5 horas começámos a des-
cer pelo rio, e como era de dia, tive occasião
de observar as bellezas, que oflerece nas suas
margens; não vi cousa mais agradável, e en-
cantadora ! Parece que vai a gente atraves-
sando por meio de duas enfiadas de pomares
dos mais frescos , e viçosos do Reino , com a
differença das arvores serem infructiferas; e
então de intervallo em intervallo grandes aber-
tas, por onde a vista se espraia pelas vastíssi-

mas, e verdes campinas, de que o rio vai sem-
pre acompanhado : veni-se também diversas
espécies de aves muito lindas , e engraçadas

;

e alguns animaes silvestres, que servem de di-
vertimento aos que tem génio para a caça. O
primeiro lugar, onde desembarcámos, foi numa
Fazenda logo abaixo, que he do Capitão An-
tónio Fernandes de Carvalho: nella nào achei
cousa notável ; as casas são térreas, e mui ve-
lhas; tem huma Capella pequena, e destituída
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de todo o alinho e compostura , com duas

Imagens indignissimas, huma de nossa Senho-

ra que nas feições , e no vestido representava

huma índia do Paiz; e outra de S. José, que

era propriamente a figura de hum Ermitão já

velho, e caduco: hei de dar ordem para que
se tirem daquelle lugar."

" Continuando a descer pelo mesmo rio,

chegámos pelo meio dia a outra Fazenda do

novo Hospital dos Pobres (doação dos Padres
Mercenários) onde jantámos: he pequena, e

só tem gado vaccum ; casas bonitas com hum
bello copiar em roda, e sua Capellinha de-

dicada ao glorioso Doutor da Igreja S. Je-

ronymo , ainda incompleta; a qual benzi > e

nella fiz celebrar a primeira vez o Sacrifício

da Missa. Está situada esta Fazenda junto ao

rio em huma espaçosa campina muito ame-
na , e agradável ; mas os pastos não são dos

melhores; e por esta causa padecem as rezes

seu detrimento no Inverno, ficando varias ato*

ladas no íôdo sem poderem surgir, e ahi mor-
rem. Hoje me trouxerão os índios grande

quantidade de ovos de Jacaré ; são volumo-
sos, muito mais que os das grandes Peruas;
alvos, mas não tão finos, e levigados como
os ordinários; mandei quebrar huns poucos,
e tinhão já as crias formadas, que deixavão
ver assaz a enormidade, e horror, de que a
Natureza dotou esta fera. Também trouxerão

huma Capivara, que tinha morto o Cabo da
minha canoa; parecia hum porco, excepto na
cabeça, e focinho, que avultão ao do coelho,

algum tanto mais compridos, e grosseiros

;

não tinha cauda. Serião oito horas da noite

í
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quando chegámos ao porto da Igreja da Ca-
choeira."

" Dia 30 : Sendo manha fomos para a
Igreja; e celebrado o Sacrifício da Missa, nos
sentámos no Confessionário (tinha concorrido
muito Povo, e éramos cinco Confessores):
preguei, e chrismei. De tarde confessárão-se
ainda algumas pessoas; chrismei; preguei- fiz

varias correcções; pedi h unias esmollas para
o Hospital dos Pobres; e dadas outras provi-
dencias, nos recolhemos ás canoas, para fa-
zermos viagem na manha seguinte."

"Dia 1.° de Dezembro: Continuámos a
descer pelo rio até o sitio do Inspector, e
Commandante da Ilha Florentino da Silveira
Frade, onde jantámos , sendo tratados pelo
mesmo Commandante com todo o carinho,
urbanidade, e grandeza. A este Sujeito, e a
seu genro Jeronymo Ribeiro Guimarães tenho
devido os maiores obséquios; pois desde que
entrei na Ilha do Marajó até o presente dia
nunca se apartarão do meu lado; dando me
mil testemunhos da sua religião , e civilida-
de; e como o primeiro tem huma consumada
experiência de toda a Ilha, servio-me muito
para eu adquirir alguns conhecimentos úteis,
pelo que respeita ao temporal, e espiritual da
mesma : he pessoa de reconhecida probidade.
O seu sitio está bem sobre o rio,; casas ordi-
nárias ; hum bello engeuho d-agoardente; com
Fazendas de gado vaccum , e cavallar. Pela
huma hora depois do meio dia nos despedi-
mos de tão amável companhia, e proseguimos
demandando o Lugar de Ponte de Pedra, o
ultimo da Ilha, caminhando costa arriba."
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" Dia 2 : Erào 9 horas da manha quando
aportámos ao referido Lugar, depois de bem
açoutados das ondas

,
que estaváo assaz em-

bravecidas. Lego fomos direitos á igreja acom-
panhados do Povo com o seu Vigário, e Di-

rector. Fez-se o costumado; depois disso pre-

guei. De tarde fui a pé visitar outro Lugar
em distancia de meia legoa , chamado Villar

,

que apenas terá quarenta almas: está situado

sobre a bahia, com vista mui desafogada, e ár

puríssimo: as casas cobertas de palha, e tam-

bém a Igreja, porém limpinha; huraas, e outra

á frente de hum terreiro menos máo. Este pas-

seio he agradável por ser parte por huma cam-
pina mui amena, assombrada de diversas ar-

vores fruetiferas, parte por cima da praia com
a vista na immensa bahia, que vai lavando

toda a costa/'
" Recolherao-nos á Ponte de Pedra já de

noite, e logo fomos para a Igreja, aonde con-

eorreo o Povo; fiz-Jhe - htima Pratica, expli-

cando- lhe o modo, como deviào orar a Deos,
para conseguirem o despacho das suas suppíi-

eas; rezámos o Terço da Senhora, e cantámos
os louvores de Deos. Nesta tarde já se con-

fessarão algumas pessoas, dispondo-se para o

Sacramento do Chrisma, que amanha hei de
administrar/'

"Dia 3: Toda a manha confessámos:
preguei, o que durou até á huma hora depois

do meio dia. De tarde voltámos ao Confessio-
nário , donde não sahimos senão de noite , e

ainda assim não podemos desembaraçar-nos
para embarcar no outro dia, por ter concorrido
muita gente não só da Freguezia, mas de fora.

tom. i. iJ

aJ
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Fiz Pratica ao Povo; rezou-se o Terço, e
cantados os divinos Louvores

, recolhi-me á
casa da minha residência pelas oito e meia da
noite. Entre os motivos de desgosto, que acho
por estes Lugares, vendo os estragos, que cau-
sào os dois vícios referidos, particularmente na
misera gente dos índios; a profunda ignorân-
cia dos Mysterios da nossa Religião; os abu-
sos, e superstições gentílicas, a que este Povo
tem hum afíerro invencível; tenho também en-
contrado outros de alegria, admirando a amá-
vel Providencia do Senhor, que no meio de
tantas desordens conserva algumas almas, en-
tre os mesmos índios, que pelas divisas exte-
riores e sensíveis, mostráo serem do numero
dos seus escolhidos ; almas penetradas do
santo temor deDeos, que aborrecem o pec-
cado, e respeitáo sincera e cordealmente as
obrigações do Christianismo. Foi hoje hum
dos dias, em que tive esta consolação. Bem
me tenho lembrado por estas viagens 'de huma
palavra de Santo Agostinho, que deve abater,
e confundir toda a presumpção dos Sábios :

Insurgunt indocti, et rapiunt ccelum; et nos cum
nostris doctrinis sine corde, ecce uhi volutamur
m carne, et sanguine. Também me vou desen-
ganando cada vez mais de como sào úteis , e
necessárias as visitas pessoaes dos Bispos ás
suas ovelhas: os Párocos esmerào-se no des-
empenho das suas obrigações; os máos ou se
convertem, ou pelo menos se cohibem nos
seus escândalos, e violências: os bons firmào-
se nos santos propósitos; reparào-se as Igre-
jas; afformoseáo-se os Altares; e até os Povos
recebem hum grande jubilo, náo sei se, attra-
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hidos por Imma espécie de magnetismo espi-

ritual, que reina entre as ovelhas, e o Pastor;

ou para dizer melhor, movido do instincto na-

tural do Christianismo. O certo he que estes

erleitos são visíveis; e nos Lugares, como es-

tes, onde nunca chegou Prelado, ainda mais:

o que me confirma assaz na resolução, em que

estou, de frequentar as visitas, ainda que seja

á custa dos maiores incommodos, e perigos."

"Dia 4: Confessáráo-se ainda muitas pes-

soas, que restavào; preguei, e chrismei. De
tarde fui abençoar as casas da Povoação, fez-

se o exercício costumado da noite; e conclui

com huma Pratica ao Povo, recapitulando as

verdades, que lhes tinha annunciado nos três

dias, e citando-os para o Tribunal Divino,

aonde as minhas palavras ou lhes serviria© ,de

flores para lhes tecer a coroa se se aproveitas-

sem, ou de setas agudíssimas, que lhes atra-

vessariào o coração, se fizessem pouco caso

delias. Confio que algum fructo produzirá

aqui a palavra de Deos; do que tive bons in-

dícios."
í: Este Lugar na© he muito grande; m

consta de duzentos índios, e de alguns mora-

dores Brancos, e Mamelucos; está situado

oorao o de Vil lar sobre a bahia, formando hu-

ma reponta toda juncada de pedras na mar-

gem , d'onde talvez tira a sua denominação

:

as casas ,
posto que de palha , estão caiadas

,

e por dentro não sào das peiores; olhào todas

para hum bello terreiro, limpo, e desasonibra-

do. A Igreja também he cuberta de palha;

porém airosa, por dentro com suas pinturas

menos más feitas pelo Director, que tem esta

l12

i
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habilidade, e gosto de a consagrar á decência
dos Lugares Santos ; vai fazendo o mesmo na
de Villar, que se achava na ultima deplora-
ção. Achei aqui huma falta considerável de
Doutrina Christá , ainda mesmo em alguns
adultos; o que nào procede do Vigário

, que
velho, e cançado he mui cuidadoso das suas
obrigações; mas do desmazello dos índios em
acudir ás instruções paroquiaes: bem repre-
hendi publicamente esta odiosa negligencia.
Também aqui fervem em cachão os dois vícios
dominantes desta raça, principalmente o da
borracheira, em que soube erào comprehen-
didos nâo só os homens senão também grande
parte das mulheres: fazem esta bebida da mes-
ma farinha de páo, corrompida, e azeda; e
obra nelles os mesmos , ou maiores excessos
que o vinho, e aagoardente; chamão-lhe Pa-
jauarú. Contárão-me que he tal a paixão uni-
versalmente em todos por aquella bebida, que
plantão as roças só para este fim; e que antes
querem passar sem comer, do que sem ella :

he o mimo mais estimado dos seus banquetes;
convidão-se reciprocamente por qualquer leve
motivo; appresentão-se as talhas cheias, e em
quanto durào, nào cessão os bailes, os toques,
e alaridos; de sorte que nisto gastão muitos
dias, e noites; e sahern dalli esvaidos, e des-
figurados; então he que succedem as desgra-
ças de facadas, e mortes: sendo tão pouco
delicados em pontos de honra, e de cortezia,
naquelles lances fataes tudo são ciúmes, tudo
queixas, Iembrando-se das mais leves injurias,
que tem recebido

; porém acabada a eferves-
cência, a mesma armonia, e união que antes.



.269

Logo desde o berço inspirào as mais a seus fi-

lhos esta desgraçada paixão, fazendo-lhes tra-

gar o veneno a pequenas gotas. Muito tenho

clamado contra esta desordem."
" Está concluída a Visita das Povoações

da Ilha grande de Joannes, ou Marajó, exce-
ptuando duas pequenas, que ficão na contra-

costa em huraa notável, e perigosa distancia,

as quaes deixo presentemente por se avisinhar

a festa do Gloriosíssimo Nascimento de Jesus
Christo, em que desejo assistir na Cidade:
mas restando ainda alguns dias, resolvo-me
a dar hum giro pela Villa de Cametá, a par-

te mais considerável da minha Diocese de-

pois da Cidade, onde ha muito que fazer; e

também por escapar á fúria do mais alto da
bahia."

" Dia 5 : Sahindo de Ponte de Pedra pe-

las 5 horas da manha, fomos costeando a Ilha,

em que achámos algum embaraço por conta
das correntes, e o vento ser hum pouco esca-

co; com tudo de tarde nos favoreceo mais al-

guma cousa : ao pôr do Sol tivemos huraa
horrorosa trovoada; porém foi maior a car-

ranca do que o perigo; espalhou-se logo. Nes-
te mesmo sitio recebi huma Carta do meu
Vigário Geral do Rio Negro, em que me dava*

a alegre noticia de se achar já com bons prin-

cipios naquella Capitania a útil Confraria da
Caridade, que novamente tenho estabelecido

na Capital, e procuro estender por toda a Dio-
cese. Enviou-me huma medalha (insígnia dos
Irmãos) lavrada mesmo em Rio Negro, que
está feita com toda a delicadeza, e energia.".

"Dia 6: Viemos amanhecer em pouca
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distancia da Villa de Cametá, junto a Lmma
Fazenda do meu Seminário; fui vêlía; tem
alguns trinta e tantos escravos, a maior par-
te crianças, incapazes para trabalho; boas ter-
ras para café, cacáo, arroz, e maniba

; porém
como até agora andou arrendada, achava-se
em hum total atrazamento, e só rendia cem
mil réis. Este anno tomou -a a si o Seminá-
rio; tenho esperança que dará mais alguma
utilidade. Pela tarde chegámos a hum Lu-
gar pouco acima de Cametá, chamado Aze-
vedo, composto de índios em numero de qui-
nhentos. Visitei a Igreja, que he pequena;
mas acabada de próximo , e lindíssima ; casa
própria de quem nella habita; ainda que a
maior parte das despezas correo por conta da
Fazenda Real, contribuio muito o zelo do Vi-
gário, e do Director, que ambos se tem es-
merado no dito edifício. Nào me demorei mais
naquelle Lugar por ficar contíguo a Cametá,
d'onde he fácil prover o que for preciso. Par-
ti para a Villa acompanhado das pessoas prin-
:ipaes delia, que alli me forào esperar, e fui

aposentar-me no Hospício dos Padres Mer-
cenários, concorrendo entre o mais Povo gran-
de numero de meninos, lembrados do agaza-
lho, que lhes fiz o anno precedente, e que
costumo por toda a parte, parecendo-me que
nào está mal a hum Bispo seguir o exemplo
do Salvador, o qual tanto se costumava re^
galar com o tracto destas almas innocentes.
Levei-os á Igreja dos Padres, e logo á Ma-
triz, onde cantámos os Louvores do Santissi*-

mo Sacramento, e da Virgem nossa Senhora

;

;e he o que se fez neste dia."
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"Dia 7: Nelle nào fiz mais do que re-

ceber visitas das pessoas, -que me obsequia-
vào, e também inquirir dos vicios, e escânda-
los

,
que havia na terra; pois como o Povo

he muito, e gente branca, pela maior parte
degradados, ou de semelhante calibre, que
mudando de clima, em nada mudáo de condi-
ção, e de costumes; e além disto embrenha-
dos nas Fazendas, que tem pelos matos, sem
virem á Paroquia senào nas maiores Festivi-

dades do anno; e por conseguinte destituídos

de luzes , e de temor de Deos ; julguei que
nào faltariao monstros de maldades

,
que he

preciso pelo menos affugentar para as covas
por nao inficionarem o mundo com o seu háli-

to venenoso, e pestífero; e com effeito vejo
que me nào engano. Ai, meu Deos, quanto
nos soffreis ! O vicio principalmente o da in-

continência caminha sem mascara soberbo, e
desaforado: nào ha nada que lhe resista ; se-

melhante a hum diluvio universal tudo allaga,

destroe, e confunde; e nem os outeiros mais
elevados, que parecem tocar com a cabeça no
Ceo, escapào á sua fúria. Domine quando res-

picics ? Deus virtulum convertere ; respice de
Casio, et vide, et visita vineam istám. A' noite

coucorreo o Povo , e fizerào-se os obséquios
costumados a Deos nosso Senhor."

" Dia 8 : Pela manha fez-se a Procissão
dos Defuntos, e a Visita da Igreja; depois
como vi junto muito Povo, fiz huma larga
Pratica, e com assaz vehemencia, servindo-me
de fundamento humas palavras que tinha lido
a noite antecedente no Profeta Isaias, e que
me parecerão propriissimas para instruir as
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duas sortes de pessoas, de que se compunha
o auditório, justos, e peccadores : forào estas:
Divite justo quoniam bene

, quoniam fructum
adinventionum suarum comedet. Va ímpio in
malum: retributio enim manuum ejus Jiet ei.

Bisse-lhes que era o recado que Deos man-
dava ahuns, e outros; e lho expliquei como
pude. De tarde fui com todo o Povo em pro-
cissão pelas ruas cantar o Terço de nossa Se-
nhora (costume muito louvável, que achei es-
tabelecido em todos os Lugares do Bispado;
e se faz este obsequio publico nos Domingos'
e Dias-santos, o que procuro arraigar quanto
me he possível, sabendo as bênçãos, e graças
especiaes que o Senhor tem promettido á Ora-
ção publica, e quanto esta pratica foi sempre
estimada na Igreja desde o seu principio). J\o
fim preguei , expondo a enleada da devoção
da Senhora, e as condições, que requer para
nos ser útil. A' noite o obsequio ordinário/'

^Dia 9: Sentei-me no Confessionário até
orneio dia, d'onde sahi bem convencido da
verdade de hum pensamento, que ha muito
tempo revolvo no meu espirito, ou talvez des-
de o dia, em que fui promovido ao Episcopa-
do : he este: parecer^me que não ha nada, em
que hum Bispo se deva esmerar tanto, como
no desempenho destas duas obrigações

; pre-
gar, e confessar; que eu reputo pela flor, e
mimo de todas as mais. A benção, que Deos
tem ligado aos referidos exercicios, he muito
visível para se desconhecer ; basta considerar
as mudanças de vidas, que se obrão por estes
meios; o que he tão difficil de conseguir pelas
penas pecuniárias, e outros arbítrios semelhai
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tes, que insinua a Jurisprudência da meia ida-

de. Aqui estou agora palpando com as mãos

a efficacia de ambos os remédios: o anno pas-

sado tirei a Devaça nesta Villa, e conformam
do-me com as disposições de Direito conde-

mnei os culpados a penas pecuniárias, e a pri-

záo. Também preguei, e confessei muito, por-

que tive aqui huma demora prolongada por

causa da minha moléstia. O que agora vou

observando he que os penitenciados do anno

precedente achào-se envoltos no mesmo lodo

da culpa: em quanto os outros, que se com-

verterão ouvindo a palavra de Deos, e se con-

fessárão, tem perseverado em huma vida seria,

e christã; ou ao menos se cahirão em algumas

fragilidades, achào no coração huma sensibili-

dade, e hum temor, que os traz inquietos, em
quanto não desafogão a sua tribulação aos pés

de algum Confessor: eífeito singularissimo da
graça de Deos, e claro signal de que o mesmo
Senhor ainda os não tem desamparado da sua

mão. Eu bem sei que estes fructos sensíveis

da palavra de Deos são raros; o que não deve

admirar, depois de vermos no Evangelho, que

só a quarta parte da semente divina cahio em
boa terra, e chegou a dar fructo: porém ao

menos consta que he o meio legitimo instituí-

do por Jesus Ohristo para converter os pecca-

dores (por não fallar agora dos outros eífeitos

da Divina palavra, como por exemplo, ale-

grar, fortalecer, e aôervorar as almas justas)

ao mesmo tempo que o das penas coactivas ,.

descoberto muitos séculos depois do nascimenv

to do Christianismo , mostra a experiência

,

q^ue se algumas vezes encobre, e disfarça o

TOM. I. BI 111
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peceado, quasi nunca arranca o seu affecto do
fundo do coração. Tomara que os Bispos se
persuadissem desta grande verdade, e que aca-
bassem de comprehender, que pelos mesmos
princípios, por onde se estabeleceo a Igreja,
quer Jesus Christo que ella se conserve, e ain-
da se augmente, até náo haver mais do que
hum rebanho, e hum Pastor. Depois do meio
dia fui com a Irmandade da Caridade a pedir
esmola para os pobres enfermos, cheio de gos-
\o, e de satisfação por ver o bom pé, que aqui
vai tomando esta Santa Confraria. A' noite
íez-se a devoção costumada, que nesta Villa
he por diíferente modo: como ao principio da
noite ha Oração na Matriz, a que eu não assis-
to; sendo 9 horas da noite vou para o Coro do
Hospício com a minha familiar abre-se a porta
da Igreja, concorre o Povo, e alli rezamos a
Coroa de nossa Senhora, e cantamos os Lou-
vores de Deos."

4< Dia 10 : Logo depois da Missa fiz ao
Povo huma breve Pratica , inspirando-lhe o
respeito devido á Lei, que prescreve a obser-
vância dos Domingos, e Dias Festivos; e o
modo com que os devia santificar dignamente:
outra relaxação muito usual nestes Paizes,
que tira a raiz da avareza (achaque velho, e
dominante em todos os que passão da Europa
ao Ultramar) contribuindo não pouco as pro-
longadas distancias, em que vivem ordinaria-
mente das suas Paroquias. Depois tornei a
pregar antes da administração do santo Chris-
ma. De tarde perguntei a Doutrina aos meni-
nos, e os achei bastantemente atrazados, tanto
por culpa dos pais, que não cuidão no seu eu*
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sino, como também do Vigário, que me cons-

tou ser negligente nesta obrigação. Sobre as

respostas do Cathecismo formei huma larga

Pratica, que se dilatou até perto das 8 horas.

Expliquei o Mysterio da Redempçào; fiz ver

que Jesus Christo tinha preparado o remédio

eficacíssimo para a salvação do mundo, e que

o offerecia liberalmente a todos; mas requeria

da nossa parte certas condições, as qvra.es nao

sendo postas, injustamente lhe atribuiriamos

a ineficácia do remédio: assim como sem ra-

zão nos queixariaroos do Medico, ou do sei*

remédio ,
quando tomássemos este sem fazer

os preparos, e as disposições indicadas pelo

mesmo Professor : daqui me levantei contra

os peceadores, arguindo-os da injustiça, cora

que queriao que Deojs para os salvar transtorr

nasse a adorável economia das suas Leis, e

dos seus Decretos. Pelas 9 horas fizemos o

exercido do costume."

"Dia 11: Fui para o Confessionário com

.outros Sacerdotes, onde me demorei ate per-

to do meio dia: então fiz hum breve Discurso

ás pessoas, que estavào para commungar,

ponderando a excellencia daquelle Mysterio;

jcomo se deviáo preparar para receber a Jesus

€hristo, e .dar- lhe as devidas graças. Confes-

so que senti o meu coração banhar-se todo de

alegria, vendo a devoção, e ternura ,
e ainda

as lagrimas, com que alguns estavào dispostos

para chegar á Divina Meza. Coro a cabeça em

terra desejei render mil acções de graças ao

Omnipotente por conservar nesta Vdla hum
bom numero de almas, que o procurào servir

em espirito, e verdade; almas de oração, de

Mm %

i
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mortificação interior, e de huma sensibilidade
de consciência, que me fez admirar. Como o
ofíicio de Pastor não consiste só em arrancar
do matto as ovelhas errantes, mas também em
apascentar as humildes, e sujeitas nas férteis
campinas, para que se conservem gordas:
nunca perdi occasião de fallar a estas almas,
eonsolando-as , fortalecendo-as , como o Se-
nhor me inspirava; e isto tanto mais gostosa-
mente, quanto via que a Doutrina do anno
pretérito tinha pegado nos seus corações. Tra-
tei aqui pessoas (huma principalmente, don-
zella, que mostrava cincoenta annos) de taes
disposições para a virtude, que, se estivessem
em hum Convento com os recursos, que alíi

tem as Religiosas , serião prodigios de santi-
dade. E eis-aqui os espectáculos, que no dia
do Juízo Deos ha de pôr diante dos olhos das
suas Espozas, e com que ha de confundir a
muitas, que soltas dos embaraços do mundo

,

e recolhidas no sagrado asylo dos Mosteiros
eom tantos espeques para suster a sua fragilii

dade, com tantos meios para se adiantarem
na perfeição, allagadas (para o dizer assim)
dos choveiros da Divina Misericórdia, que por
toda a parte estão correndo sobre aquelles
santos retiros, tudo fazem inútil pelas suas im.
írdelidades. Justissimamente as arguira o Se*
nhor, quasi como lá em outro tempo a certas
Cidades: Ai deves, ingratas Esposas! que se
eu tratasse com tantos mimos , e desse todos
estes meios de salvação a esta, e áquella, que
lá do meio do reboliço do mundo , e de mil
perigos funestos á virtude tanto suspiravão pe-
lo doce repouso da Keligião; sem duvidada
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minha graça obraria nellas os mais estupendos

prodígios: Verumtamen remissius erit eis. De
tarde fiz algumas correcções aos culpados na

Visita; rui pedir humas esmolas para o Hospi-

tal dos pobres, os meninos adiante cantando a

Saudação Angélica; e conclui o dia conforme

o costume."
"Dia 12: Confissões pela manha, como

hontem. De tarde Ghrisma, e Pratica, que se

estendeo até ás 7 horas : também dei Prima
Tonsura a hum menino para o serviço da Igre-

ja."
" Dia 3 : Confessei até perto do meio dia:

então me depedi com huma breve falia : jantá-

mos, e partimos immediatamente acompanhar-

des das principaes pessoas até o embarque."

"Cametá he Villa muito populosa, e a

mais grossa do Estado ; tem para cima de seis

mil almas^ todos Brancos, excepto os escra-

vos; porém raras são as pessoas que assistem

Ba Villa ; tudo se acha espalhado por differen-

íes Ilhas circumvisinhas, vivendo nas suas ro-

ças, e cacoaes; e só concorrem á Paroquia na

Semana Santa, e outras Festividades maiores.

O principal ramo de negocio desta Villa he o

do cacáo, que produz aqui admiravelmente, e

em poucos annos tem enriquecido varias pes-

soas, que estão opulentas. Também ha algum
café, algodão, azeite, e a farinha sufficiente:

apezar disto não falta pobreza ; o que se deve

attribuir á ociosidade, e negligencia , em que
muitos passão a vida

;
porque a terra recom-

pensa bem o trabalho, e sem muito custo. A
Villa posto que situada sobre a margem de

hum rio espaçoso , e bello , he em si pouco

im

•
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agradável por ter a maior parte das casas co-
bertas de palha, e despidas de todo o alinho,

assim por fora, como por dentro : comtudo já
se vêm algumas de telha, e ao estillo moder^
no. A Igreja he grande, e não tem ruim plan-
ta; porém ameaça mina no frontespicio, e nas
bandas; e se lhe não acudirem, brevemente
dá comsigo em terra: está nua, e com muita
falta de ornamentos , e outras alfaias , exce-
ptuando o Palio, que o tem magnifico, e ain*

da novo; custou em Lisboa seiscentos mil rs.,

esmola de hum morador. Ha mais outra Igre-
ja do Convento dos Padres Mercenários, me-
nos má , porém despida de ornamentos. No
Hospício não se achão mais do que dois Reli-
giosos , hum delle§ he o Commendador , a
quem devi as maiores attençòes pelo generoso
agasalho, que me fez tanto neste anno, como
no passado. Tem mais a Yiíla huma Capelli-
nha de hum particular, que he mui pequena,
e soturna, e não oíferece cousa notável. Ain-
da que achei muitos escândalos, e o Povo ge-
ralmente esquecido das obrigações do Chris*
tianismo, com tudo soube que havia bastanp
tes almas dadas á piedade, e que muitas mais
serião se os Sacerdotes, que alli assistem, ti-

vessem zelo e luz; porém são drogas muito ra-

ras neste Paiz; ao menos juntas não se achão
com íacilidade em casa de hum negociante."

" Pela tardinha do mesmo dia treze che*
gamos á casa do Mestre de Campo João de
Moraes Bitancourt: por elle, e por toda a sua
família fui recebido com mnito agrado, e ob-
sequiado com igual decência, e urbanidade.
He casa de muita honra, e exemplar virtude,
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frequenta-se nella o santo exercício da Oração
mental, e a pratica dos Sacramentos; vive-se

com recolhimento, e muita uniào ; nào obstan-

te ser família tão numerosa, que só as pes-
soas, que se sentào á meza para jantar, pas-

sáo de trinta; entre as quaes eontão-se algu-

mas desesete mulheres, a saber, filhas, netas,

e outras parentas. O numero total de que se

compõe a família excede a trezentas almas.

Tem boas casas, huma vasta, e completa ola-

ria; engenho de açúcar; grande numero de
eacoaes; mas presentemente não sei que haja
dinheiro. A Capella he feita ao modo anti*

go, e pequena; mas aceada. Cantáráo-se aqui
os obséquios Divinos com a maior perfeição;

vozes lindíssimas, e muitas, estilo nobre; ti-

nhão luzes de solfa inspiradas por hum su-
jeito da mesma casa (o filho mais velho, e

que a governa, moço prendado, muito hábil
na dita faculdade, e no toque de diversos
Instrumentos) gostei infinito de ouvir cantar
ao som do bandolino o Bemdita sejaes por
cinco diíferentes modos, todos engraçadíssi-
mos: huma mulata de cincoenta annos so-
bresahia incomparavelmente."

Terceiro mez. " Dia 14: Tendo-se confes-

sado algumas pessoas, chrismei, e fiz huma
breve exhortação por estar algum tanto indis-

posto. Pelas 9 horas me despedi, e embarcar-
mos: e neste dia se não ©ífereceo cousa mais
notável , á excepção de huma espantosa tro-

voada pelo meio da tarde, e outra já de noi-

te , acompanhada de chuva grossa, que nos^

inquietou assaz.
'*
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"Dia 15: Passámos de manha por di-

versas Capellas de particulares : huma del-

ias (do Alferes Filippe Corrêa de Sá) he a

cousa mais linda, completa, e aceada, que
tenho visto náo só no Pará; mas também no
Reino (fallando de Capellas particulares) está

feita modernamente; risco de hum Architecto

estrangeiro, que veio dirigido para as Demar-
cações Regias; em tudo transluz o mimo, até

nas alfaias, e ornamentos: he dedicada a nos-

sa Senhora de Nazareth. Também aqui se es-

tá concluindo hum beilo engenho d'agoa pa-

ra fazer açúcar; maquina, de que muito me
agradei. Pela tardinha aportámos junto á Igre*

ja de Santa Anna do Igarapé-merim, onde
nos demorámos somente até á madrugada do
outro dia, pela precisão, que tinha de me re-

colher á Cidade. Esta he huma das Fregue-
zias , chamadas Rios

, por estarem desertas

,

e se acharem os moradores espalhados por
difterentes Lugares, alguns bem apartados da
Paroquia. A Igreja, posto que pequena, náo
he das mais fêas, e desengraçadas: o retabolo

da Capella-mór pintado de novo, e com gos-

to ; boas Imagens ; ornamentos suficientes.

Tem para cima de oitocentas almas."
" Dia 16; Erâo 5 horas da manha quan-

do sahimos do referido porto, e até ás 5 da
tarde

,
que foi quando chegámos ao da Igre-

ja do Espirito Santo do rio Moju, não se offe-

receo cousa digna de memoria. Logo saltámos

em terra, e nos encaminhámos á Igreja, que
por se lhe estar fazendo frontespicio novo,
.achei hum pouco desfigurada, e suja: com
tudo concluida a obra, ficará perfeita. A' noir
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te coucorrenclo as pessoas ,
que estaváo no

Lugar (estavão poucas, por ser também igre-

ja de rio, como a precedente ) fiz-lhes huma
Pratica, e se terminou a acçáo com os Cânti-

cos dos Louvores de Deos."

''Dia 17: Celebrado o incruento Sacrifí-

cio da Missa, nos sentámos no Confessionário

(era Domingo , coucorreo algum Povo) onere

nos demorámos até perto do meio dia : então

dispuz os que se haviáo de ehrismar com hu-

ma breve exhortac.ão: chrismei, e conclui com
huma Pratica, em qne procurei firmar os jus-

tos nos seus bons propósitos, e mover os pec*

cadores á penitencia das culpas. Passava de

huma hora depois do meio dia quando sahi-

mos da Igreja, e inunediatamente deixámos

aquelle porto. Algum tauto vim desgostoso

desta Freguezia, assim como da precedente;

(e o mesmo me aconteceo o anno passado) por

ver tamanho desmazelo, e insensibilidade nos

moradores para as cousas da Religião; que

sendo este rio hum dos mais povoados de gen-

te Branca, e limpa (tem algumas mil e qui-

nhentas almas) nem a decima parte concor-

reo á Igreja, e mais era Domingo, e estava o

Bispo no Lugar. Eu bem sei que alguns tem

desculpa, por terem os sítios em distancia de

dois, três, e mais dias; porém outros não tem

nenhuma, pois os tem mais perto, e são talvez

dos que se prézão de policia, e nobreza. Isto

lie achaque irremediável, e só Deos com a

sua Omnipotência o pode curar. Considerem-

se os vicios , e horrores
,
que se crearáo por

lugares tão remotos, e tão inaccessiveis ao.

trato dos Ministros de Deos. Aqui fere outra

TOM. Io NU
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vez a alma, como espinho agudíssimo, a do-
lorosa reflexão, que já fica apontada: como
se hào de converter estes peccadores , tendo
estancadas todas as fontes da Divina Miseri-
córdia? Por isso de ordinário morrem, como
vivem; isto he, na mesma estupidez, e indo-
lência , sem buscarem Sacerdote, nem os ou-
tros soccorros, que Jesus Christo deixou para
aquella hora. Pois os miseráveis escravos!
muitos Senhores ha que fazem tanto caso del-
les como se fossem cães : como trabalhem, he
o que importa; da sua salvação nada cuidão
absolutamente: conservão-os ás Vezes toda a
vida sem Baptismo; e se são baptizados, sem
Confissão, por descuido de lhes ensinarem a
Doutrina ; e assim os deixão morrer com a
maior deshumanidade, que se pode imaginar*
Sei de alguns, que nem huma Missa manda*
rão dizer pelo pobre escravo, que talvez con-
sumio todas as suas forças em os enriquecer*
Não fallo agora na barbaridade, com que mui-
tos os castigão, e isto, não por offensas de
Deos, que no seu conceito são faltas ligeiras

(e se he escrava, que apparece com o ventre
crescido, muitas vezes se estima) mas por
temporalidades insignificantes. Tenho visto es-
cravos aleijados de mãos, e pés, outros com
as costas , e lugares inferiores feitos em reta-
lhos, effeito de castigos; que custa a compre-
liender que haja na humanidade monstros de
crueza, que tal cheguem a praticar. Porém
que ha de ser? falta de temor de Deos: e sem
esta barreira já se sabe que não ha precipícios,
onde o coração do homem se não despenhe in-

felizmente. Todo este rio he mui vistoso por

B
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causa das amiudadas Fazendas, e bellissímas

propriedades, que tem junto das suas mar-

gens; e todas vai logrando com a vista quem

passa pelo rio: só Capeilas particulares (que

não visitei pelo ter feito o anno atraz ,
e levar

agora pressa) são sete, ou oito, e algumas

muito boas."

"Dia 13: Estávamos ao raiar da manM
no porto da Fazenda da Viuva do Mestre de

Campo Pedro Sequeira: recebeo-nos esta Se-

nhora com todo o alvoroço, e alegria, e me

fez as mais vigorosas instancias para que ficas^

se alli até á noite para sua consolação (he Se-

nhora de muita probidade, e das mais urba-

nas, e respeitáveis, que tenho visto no Pará)

mas não pude condescender com a sua vonta-

ie : acabada a Missa, em cujo tempo me re-

galei de ouvir cantar as filhas, e outras pes-

soas da Casa o Tantum ergo, e differentes Le-

tras sagradas com bellissima armonia, queime;

pareceo estar ouvindo as Freiras no seu Coro:

embarcámos, e nos dirigimos a hum a Fazenda

do novo Hospital dos pobres, que fica conti-

gua á Cidade: he esmola, que derão de pró-

ximo áquelle Estabelecimento ; e ainda que se

acha presentemente desmantelada, e quasi eoi

ruínas, tem as melhores disposições para vir a

ser Fazenda rendosa, e muito útil ao Hospital

por causa da bella Olaria, que uella existe; e

além disso poderenvse alli conservar as crea-

ções indispensáveis para o uso dos enfermos.

Tem Capei la menos má, e casas suficientes.

Aqui matarão os índios huma formosa cobra;

linha treze palmos de comprido, e hum e meio

de grossura; de côr fusca com differentes uia-
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lhas: era bicho medonho: e com tudo disserão
os práticos da terra, que era ainda pequena;
por quanto as grandes desta mesma qualidade
tinha© hum volume incomparavelmente maior:
toda a valentia conserva© na cauda: quando
arremettem, fixáo a ponta em algum lugar do
corpo da preza, e entáo se vâo enroscando,
e apertando com tamanha força ate matar, e
mesmo até quasi moer os ossos do que apa-
nhão, ainda que seja hum boi; depois disto he
que entrão a comer: tem tragado assim muita
gente. Eis-aqui o modo com que hum índio
em certa occasião se livrou deste perigo : ven-
do-se atacado do monstro, e que começava a
cmgir-se-lhe pelo corpo, tira de huma faca,
apphca-a áquelle lugar com o tio voltado para
fora, com tal ventura que a cobra apertando-©
se partio em duas ametades. Pela tardinha
desembarquei na Cidade, e tornei a ver esta
mais nobre, e amada porção do meu rebanho,
de que, havia dois mezes e quatro dias, an-
dava ausente: fiz logo caminho para casa do-
Governador; e dahi antes de me desempoar
fui ver as obras do novo Hospital dos pobres,
que achei assaz adiantadas, e o edifício pró-
ximo a concluir-se inteiramente. Em fim reco-
lhi-me a casa mais são, e vigoroso do que ti-
nha sahido. Por tudo sejão dadas infinitas-
graças a Nosso Senhor Jesus Christo, que
com o Padre, e Espirito Santo vive, e reinai
por todos os séculos dos séculos. Amem"

mmm
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Em Carta, que S. Ex.a me escreveo de-

pois de se recolher á Cidade, me remetteo

juntamente este Diário; e me diz: " V. m. me
diz que gostou do meu primeiro Diário : vai o

segundo ; estimarei que tenha a mesma fortu-

na: ao menos pode V. m., e as boas almas de

Yianna (por amor de quem tomo este traba-

lho) ficar certas, que me devem huma grande

fineza
;
pois além da muita oposição, que te-

nho a escrever, ordinariamente faço isto no

meio dos baldões da canoa, ou á noite opri-

mido de sono, e de cansaço. Muito pode a

amizade, quando he verdadeira. E então es-

cusado he estar lá reparando em palavrinhas
;

porque assim mesmo em borrão como chega

da Visita o entrego ao meu Secretario para o

copiar; que na verdade não tenho tempo para

essas limadellas ,
principalmente escrevendo

para pessoas de nenhuma ceremonia."

Bastava esta confissão cotejada com o

Diário, para se conhecer quanto lhe era natu-

ral o escrever com perfeito gosto, e simplici-

dade de estilo, se o não tivéramos já tantas

vezes admirado nos extractos das suas Cartas

familiares. Em huma acho eu até certa cen-

sura, que bem mostra o seu critério mesmo
no que pertence á pureza da iingoagem: he

escrita a João Baptista Reycend , tendo-lhe

este enviado huma nova Traducção das Con-
fissões de Santo Agostinho, e das Cartas de

S. Jeronymo: " Sei apreciar (lhe diz) o mimo,
com que V. m. me regala: mas, para lhe di-

zer tudo o que sinto, causou-me grande ma-
goa vêr tão desfigurado Santo Agostinho nas

suas Confissões, e S. Jeronymo nas suas Car-
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tas; ao mesmo tempo que nas Considerações
trasluz bem o caracter do primeiro. Que ma-,
nia he esta! Homens que nào sabem a indqie,
e ò génio das lingoas metterem-se a traduzir;
e a traduzir Obras desta natureza! a culpa
tem quem as deixa sahir á luz. Vergonha
grande he para a Nação, tendo a gloria de
possuir hnma lingoa táo fecunda, e tão

;
bella,

ver particularmente ao Cícero EcclesLastico
fallar como hum menino do primeiro anno de
aula, construindo ao pé da letra, e valendo se
a cada passo de moletas estranhas ; comp se
na lingoa Portugueza não tivesse hum soccor-
ro abundantíssimo para tudo."

Ainda a respeito do Diário, cliz-nie na
primeira Carta , de que me fez ía^or , depois
daquella, que o acompanhava:. "Lá, remett^
o Diário da Visita . . . Se estas peças r tem al-

gum merecimento, não he senãp pela Gandi-?

dez, e simplicidade, de que vão revestidas:
como agradem a V. m. , e ás mais Pessoas,
em cuja contemplação as escrevo, he o que
importa. Mas se desagradarei a Deos nisto ?

não tem faltado combates a essç respeito; íem-
bra-me o cimbalum tiniens de S. Paulo ; e o
canal, de que falia S. Bernardo, quç deita
toda a agoa fora, e fica vazio

; quando devera^

ser fonte, que sempre se conserva cheia, e só
derrama o supérfluo." Quem não ha àp admif
rar esta humildade, e candura?
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CAPITULO XV.

Continuação dós trabalhos pastoraes do Prelado

no tempo, qué decorreo entre a segunda
Visita, e a terceira.

'omeçárá este Capitulo por outra lição de

humildade, que o exemplar Prelado nos dá,

semelhante á que poz rematte ao Capitulo an-

tecedente. Acabava elle os custosos trabalhos

de huma Visita; entrava sem o minimo des-

canso em novas fadigas na Cidade, já da con-

clusão da obra do Hospital ,
que neste anno

(de 1787) se abrio; já nos progressos do Se-

minário, e Instituição da nova Academia, que
referimos, já finalmente em outras obras, que
Conterá este Capitulo ; e he entào mesmo, que
éscrevendo-me me diz o seguinte: " Ore por

mim, meu Amigo do coração; que temo mui-

to a cOnta, que me ha de ser tomada: vai para

quatro annos que estou nesta galé; cada vez

mais gemo inconsolavelmente ; e só respiro

com huma pequenina esperança, que tenho de
que talvez o Senhor regulará os acontecimen-

tos de sorte, que chegue a terminar os dias

no cantinho da minha cela." E escrevendo no
mesmo tempo á sua antiga Dirigida do Con-
vento de Vianna, começa por estas bellas pa-

lavras :
" Ponho-me ás vezes a considerar e
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difTerença da situação, em que me adio,
daquella, em que o Senhor foi servido colo-
car-vos, assim como a outras almas, que lhe
devem a mesma predilecção; e me figuro, que
sois como huma náosinha acolhida em porto
seguro, abrigada dos ventos, preza com amar-
ra forte : e eu como huma frágil barca em alto-

mar, aberta por mil partes, rotas as velas,
combatida por todos os lados de furiosos ven-
tos; o piloto, e a mais equipagem sem acordo,
sem tino, atordoados inteiramente, e esperan-
do a cada vaga do mar o íatal naufrágio: tal

he a imagem, que julgo me convém com pror

priedade, &.c."

Olhemos agora para o que obrava neste
mesmo tempo, em que tanto temia de si. Ve-
mos huma notável Pastoral

,
publicada em 20

de Fevereiro, de cujas primeiras palavras se
conclue claramente o objecto :

" Com dor
profunda, e intolerável (diz) do nosso co-
ração, amados filhos era Jesus Christo, temos
observado depois que nos achamos nesta Ca-
pital, o funesto desprezo, com que geralmente
se olha para huma Lei das mais saudáveis, e
judiciosas, que offerecem os monumentos Ec-
clesiasticos. Tal he a Lei, que obriga os Fieis

a concorrerem nos Domingos e Dias Santos ás
suas respectivas Paroquias

, para celebrarem
juntamente com o próprio Pastor,os Mysterios
Sagrados, e ouvirem da sua boca a palavra
da vida, e da salvação, &c." Mostra então
quanto esta Lei he fundamentada em Decretos
,de Concilios, em authoridades de Santos Pa-
dres, em a Doutrina constante dos melhores
Canonistas, e Theologos: refuta o chamado
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costume em contrario , com que muitos per-

tendem esteja abrogada aquella Lei, ensinan-

do como em vez de legitimo costume he huma

relaxação , e hum abuso condemnavel , e ex-

hortando effieazmente as suas ovelhas a que

nâo dem ouvidos a tão erradas opiniões: apon-

ta depois as únicas causas, que possão legiti-

mamente escusar da exposta obrigação, e cou-

clue

:

.

" Tínhamos traçado alguns arbítrios, que

nos parecião próprios, e mais adequados para

atalhar o abuso, que deploramos; e nisto não

fazíamos mais do que seguir as pizadas de

muitos Santos Bispos, que tem merecido o

louvor, e approvação de todos os sábios: po*

rém sendo genialmente inclinado aos meios da

doçura; e além disso confiando dos nossos

amados súbditos, que persuadidos em fira da

verdade, que tão claramente lhes temos ex-

posto, procurarão fazer inúteis todos estes ar-

bítrios com o seu generoso , e exemplar pro-

cedimento : passamos a ordenar huma só cou-

sa, afim de pôr algum dique á torrente da

prevaricação; e he— que senão digão daqui

por diante nos Domingos e Dias-Santos mais

de duas Missas antes da do Dia: a saber hu-

ma na Igreja do Convento de nossa Senhora

do Carmo; e a outra na Igreja Paroquial de

Santa Anna : todas as mais prohibimos abso-

lutamente; e os Sacerdotes, que as disserem

sem nossa licença, ficarão ipso facto suspensos

ú Divinis. E declaramos aos Prelados Regu-

lares, que julgando ser necessário para o go-

verno económico dos seus Conventos, que al-

gum Religioso celebre mais cedo, será a porta

TOM. I. °0
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fechada , sem admittirem pessoas de fora

;

pois constando -nos o contrario, procederemos
contra elles com todo o rigor de Direito. Ad-
vertimos porém que a prohibição não se es-
tende aos dias de Semana; nos quaes quere-
mos, e he dò nosso agrado, que continue o
louvável costume de se dizerem Missas de ma-
drugada para consolação, e proveito espiritual
dos Operários, antes de principiarem os seus
trabalhos."

•* A todos os Confessores , e Pregadores
pedimos pelas entranhas de Jesus Christo ; e
ainda mandamos, que insistão com muito des-
velo em persuadir esta Doutrina, que he ver-
dadeira; desabusando aos Fieis da illusào, ero
que se achào a este respeito : mas com muita
especialidade aos Pregadores da presente Qua-
resma recommendamos não deixem nas occa-
siões favoráveis de expor ao Povo com toda a
clareza possível a veneração, que sempre se
conservou na Igreja para os Officios Pasto-
raes ; as utilidades immensas, que resultão
desta santa pratica; e que talvez a sua inob-
servância tem sido huma das causas princi-
paes da ruina da Disciplina, e de tantos erros,
ignorâncias, e superstições, de que se vê ala-
gado o mundo Catholico."

Das palavras, que acabamos de referir,
se vê como o Prelado começava a dispor os-
meios para o fructo da Quaresma, á maneira
dos annos antecedentes. Em Carta, que escre-
ve a 2 de Abril, me diz: "Estamos na Quares-
ma; e vai-se fazendo o mesmo fogo aos vicios,
que o anno passado: tenho confiança (não era
mim

;
mas no zelo de alguns Pregadores des-

m
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tinados para instruir o Povo nestes dias) que

lia de haver fructo; e já começa a divisar-se

alguma eousinha ; muito pouco. Porém quero

persuadir-me, que o modo ordinário, com que

Deos sauctifica as almas, tem alguma seme-

lhança com a producção das plantas : lança-

se a semente á terra, brota raizes, logo a has-

tesinha , dahi ramos , depois folhas , flores , e

finalmente fructos ; e tudo leva tanto tempo,

que ás vezes sabe deste mundo o próprio eul-

tor sem o gosto de ver o fructo dos seus suo-

res : he a lembrança , com que me animo
,
e

aos meus Cooperadores. Comtudo (deixe-me

confessar a minha miséria) sinto algumas ve-

zes o espirito ta© abatido, e cheio de trevas,

que se durasse este trabalho, a natureza sue-

cumbiria certamente: vingo-me em pedir a

Deos, que disponha os acontecimentos de sor-

te, que, seja por qualquer modo que for, ve-

nha a acabar os meus dias no antigo repouso

da cella. O que isto he não o sabe senão quem

o experimenta; e creio que a Providencia ta-

pa os olhos de todos os que abraçào esta

Cruz; não pensão certamente o que eíla he."

Não he preciso fazer reflexões sobre o que es-

tas palavras respira©.

Ouçamos ainda como elle falia ao mesmo

propósito em Carta escrita para o Convento de

Vianna: "Agora, por ser Quaresma, recresce

o trabalho: ahi está a Cidade em continua

missão desde a Dominga da Quinquagesima;

o mesmo que o anno passado: e como tenho

empregado alguns Ministros zelosos, e sábios,

confio que ha de haver fructo: eu também aju-

do: mas não faço tanto, como os mais annos,

oo2
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por sentir huma grande diminuição nas minhas
forças;^ o que attribuo não tanto ao trabalho,
como á constituição do clima, que pelo con-
tinuado calor a todos causa huma extrema
moleza, e Jaxidão de fibra. " E a respeito
deste seu estado me diz em outra Carta, escri-
ta nuns dous mezes depois, com a sua costu-
mada candidez: "Depois da viagem do Cer-
tão fiquei derrotado; nunca mais senti as an-
tigas forças ; mas ha certos tempos a esta par-
te com huma notável differença

;
porque até

trago o espirito abatidíssimo, e obtuso de tal
maneira, que me custa a escrever, ou notar
huma Carta, e muito mais fallar ao meu Po-
vo; o que me era tão fácil no principio: ai-
gum sacrifício tenho feito em não ceder até
agora na santa porfia de instruir as minhas
ovelhas duas vezes aos Domingos, e Dias-Fes-
tivos

: muitas vezes vou como quem vai arras-
trado por huma corda; o interior chorando, e
resistindo: e então bum as trevas, e amargu»
ras taes, que eu não sei explicar. Oh ! meu
Amigo do coração, quanto custa a perseve-
rança em qualquer cousa boa! mas embora;
a vida he para trabalhar; descançaretnos na
sepultura. " Aqui vemos como a verdadeira
virtude, e zelo costuma triunfar das indispo-
sições corporaes, e deve tirar as escusas aos
que as allegão para não trabalhar, quando não
são absolutamente insuperáveis.

Em Carta de 8 de Agosto deste anno me
diz S. Ex. a

: «Nos princípios de Outubro saio
para a Visita; desta vez he pequena; creio
não gastarei mais de dous mezes; mas tenho
algumas bahias perigosas : encommende este



negocio ás boas almas .... para que eu não

trabalhe em vâo. Agora estou com a Visita da
Cidade; e he huma das cousas, que mais me
custáo; mas paciência: que se nào pescâo

trutas a bragas enxutas." Escreveo-me ainda

outra Carta antes de sahir da Cidade, na qual

me diz :
" Parto, como já disse, para a Visita

nos principios de Outubro, onde já sei que
me nào falta que soffrer: darei conta de mim."
JE accrescenta o que náo posso deixar de tran-

screver aqui, achando sempre tão enérgicas, e

proveitosas lições não menos nas suas pala-

vras, que nas suas obras, especialmente quan-
do as palavras respirào huma candura, e inge-

nuidade discreta, que difficultosamente se en-

contra ainda em grandes homens :
" Não es-

tranhe V. m. (diz elle) se ás vezes opprimido
de aíflicções, que quasi afogão o meu espirito;

não sou regular nas persuasões , e conselhos,

que lhe dou, principalmente pelo que respeita

ao Officio Pastoral : estou certo, que se ler as

Cartas de S. Gregório Papa, ha de desculpar-

me, depois de ver este grande homem cahir

no mesmo a cada passo. Eis-aqui o meu sys-

tema fixo: não procurar cargo de almas nem
eom o desejo ; mas seguros de que Deos nos

chama, abaixar a cabeça, e obedecer á sua

yoz : por onde a hei de conhecer ? pela dos
acontecimentos, pela dos Superiores, de quem
está escrito: qui vos audit^me audit. Somos
muito cegos para nos mettermos a descobrir o
caminho, que deve conduzir ao Ceo. Falíão-

me as disposições : e quem pode dizer que as

tem? Somos o que somos aos olhos de Deos;,

e não o que nos parece."
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CAPITULO XVI.

Diário da Terceira Visita,

'ia 18 de Outubro: Pelas 11 horas da
noite embarcámos no porto da Cidade., diri-

gindo-nos ás Povoações, que se aehão no Con-
tinente entre a Cidade do Pará, e a do Mara-
nhão. Fomos logo proseguindo o rio Guajará
o mais grosso, e espaçoso de todos os que cor-
tâo o referido Continente."

"Dia 19: Era meio dia quando chegámos
a, huma Fazenda chamada Mocajuba. Sahi-
mos a terra: visitei a Capella, que está soffri-

vel, e tem bons paramentos. Recolhidos logo
ás canoas continuámos a viagem. A' noitinha
convidado por hum Religioso de nossa Senho-
ra do Carmo, que administrava huma Fazen-
da da mesma Religião, fui ver a Capella, e as
Casas; onde me demorei só até ás 10 horas,
reservando para a volta a Chrisma da gente,
Chama-se a Fazenda de Ternambueo. Além
disto tem os ditos Padres duas mais em pouca
distancia, subindo o mesmo rio Guajará, as
quaes passámos de noite."

"Dia 20: Pela manha vimos huma pe-
quena Ilha chamada da Pororoca, nome im*-

posto pelos índios, e vai o mesmo que mar
arrebentado. He hum dos fenómenos mais es-
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pantosos , e verdadeiramente enleio para a

Philosofia. Começa a formar-se nas horas da

opposição, ou conj micção da Lna. Vê-se logo

huma pequena entumeseencia nas agoas ; da-

hi instantaneamente se levantào três, e ás ve-

zes quatro serras de agoa de desmarcada al-

tura, seguidas humas ás outras, correndo com
incrível velocidade, e fazendo tal estampido,

que se ouve de muito longe. Fica a maré com-
pletamente preamar nas partes, por onde pas-

sa. Chegando a paragens fundas desapparece

o fenómeno ; mas torna logo a rebentar nos

baixos, e continua a bramir com o mesmo es-

trondo. He irresistível, e fatal a qualquer em-
barcação, que apanha diante ; e ainda os :

mais grossos madeiros cedem á sua força :

mas isto se entende nos lugares baixos
;
que

nos altos nào ha tanto perigo. Nào sei a que
se possa attribuir este pasmoso efFeito , se-

não á diversa configuração dos eanaes, e dos
fundos. Talvez que junto desta pequena Ilha

se ache algum estreito, onde a corrente encon-

tre algum baixo,- que juntamente com o Ím-
peto do refluxo I-he disputem a passagem, con-
correndo a particular situação do fundo; e por
isso daqui tenha principio o referido fenómeno.
Quando passámos erâo agoas mortas, e pouco
se fazia sensível."

" Dia 25 : Pela tardinha chegámos á Vil-

Ia de Bragança, ou Caieté ; e querendo pro-
seguir a viagem até oG^rupy, ultimo termo
da Diocese para a parte, que confina com o

Maranhão, achámos que era tempo impróprio
para a navegação daquelles rios ; e que nào os

podíamos passar sem perigo evidente da vida»
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Finalmente com assaz desgosto deixei de visi-

tar aquellas ovelhinhas, que suposto erão pou-
cas, e índios, conheço que tem direito aos in-

fluxos do meu zelo, como todas as mais: ficão
reservadas para outra occasiào."

tf Fomos recebidos com todo o alvoroço
pelo Commandante da Villa o Mestre de Cam*
po Lourenço Furtado de Vasconcellos, e pe-
los moradores, que concorrerão todos alegre-
mente a receber a benção do seu Pastor ; e
por entre huma bella arcada de murta me con-
duzirão á Igreja. Achei muita graça n'hum le-

treiro
,
que vi sobre hum arco, por onde fui

conduzido : erào estas as palavras

—

Veni, Pa~
ter pauperum.— Gostei por ser o titulo mais
próprio, que convém a hum Bispo; assim eu
o soubesse desempenhar."

"Dia 26: Feitas as acções costumadas,
preguei hum bom espaço ao Povo, que enchia
a Igreja até á porta; e cuido que se fará aqui
algum fructo; pois he gente inclinada á pie-
dade, e me esperavào com muita anciã, não
tendo visto a face do Pastor passava de 25 ân-
uos. De tarde, por estar hum pouco indispos-

to, fui passear ao campo."
" Dia 27 : Toda a manhã estive no Con-

fessionário, e dous Sacerdotes mais: perto do
meio dia dispuz os que commungavào com hu^
ma breve Pratica : á tarde preguei, e conferi

o Sacramento do Chrisma."
"Dia 28; Confessei toda a manhã ; de

tarde confessei, e preguei."
" Dia 29 : De manhã chrismei, e fiz Pra-

tica ao Povo : de tarde não fiz nada por estar

indisposto.. £m todos os mais dias, que estive
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nesta Villa, sempre foi o mesmo. No dia 2 de

Novembro, pelas 9 horas da noite, partimos

em demanda da Villa de Ourem,"
" Caieté, ou Bragança, he huma das me-

lhores Vil las do Estado; bem situada, ao lon-

go de hum rio mui espaçoso, e abundante de

peixe: consta de iSOOO almas; alguns Índios;

porém a nraior parte Brancos. Recebi de todo

o Povo grandes demonstrações de amor, e ale-

gria."
" Dia 4 de Novembro : Cheguei á Villa

d'Ourem. Logo de tarde fiz Pratica ao Povo.'-

"Dia 5: Pela manha confessei, e pre-

guei: de tarde chrismei, e preguei. Ate aqui

foi escrito sobre os Lugares: do mais direi al-

guma cousa, que me lembrar/'
44 Nesta Villa de Ourem me demorei qua-

tro dias, praticando o mesmo, que costumo

em todos os Lugares; e parece-me, que se

fez algum fructo. He gente Branca, filhos de

Ilheos pela maior parte
,
que forão mandados

povoar aquella Terra, e a antecedente: não

deixão tle ter inclinação á piedade. De huma
cousa gostei muito, e foi, saber que todas as

pessoas da Villa homens e mulheres concor-

rem a Oração, que o Parodio faz na Igreja á

prima-noite. Cuidei que praticavão isto em
quanto eu alli assistia; porém assegurarão- ine

que era costume inalterável. Todos contribui-

rão com a sua esmola para o Hospital dos Po-

bres. A Igreja era pequena, e tinha algumas

ruinas : presentemente estão os moradores fa-

zendo outra de novo."
" Dia 9 : Descendo pelo rio Guamá, de-

pois de ter visitado algumas Capellas de par-

TOM. I. Pp



298

ticulares, e n*huma delias administrado o Sa-
cramento da Confirmação, chegámos á Igreja

de S. Miguel da Cachoeira, sita no mesmo rio.

Alli nos demorámos quatro dias, occupando-
nos no costumado exercício/'

"São moradores Brancos, pela maior par-

te ricos, muito honrados, e Christàos. Todos
concorrerão com as suas familias, e escrava-

tura ; e se chrismou muita gente. Nào achei

aqui que reprehender. A Igreja he pequena;
de aceio ordinário."

"Daqui mesmo fui em canoa pequena no
dia 13 visitar outra Freguezia, situada no ria

Yrituia, não muito distante, que também se

compõe de moradores Brancos ; e como os
achei todos juntos na Igreja esperando por
mim, lhes fiz buma longa Pratica, e chrismei,

concluindo tudo no mesmo dia."

"Voltando á Igreja da Cachoeira, conclui
a Visita: e no dia 14 nos dirigimos á Fregue-
zia de S. Domingos , sita bem no meio dos
dous rios Capim , e Guamá. Concorreo logo
o Povo, que he o mais numeroso de todas as

Freguezias destes rios, e são Brancos, á ex-

cepção dos escravos; por isso conclui tudo
em dous dias.'*

"Nào vi cousa mais indigna do que a
choça, que estava servindo de Igreja. Como a
Pororoca faz alli hum impulso vehementissi-

mo , achava-se quasi toda em minas , e sá
restava hum bocado com disposição para se

poderem celebrar Ofíicios Divinos. Graças a
Deos, que inspirou a hum Ecclesiastico abo-
nado, assistente naqnella Freguezia, a reso-

lução de fazer Igreja nova, a qual já es-
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tava em bom adiantamento , e fica hum dos

melhores Templos do Estado. He cego, e pa-

ralvtico o Sacerdote, de que iallo ;
porem

assim mesmo maneja grossas Fazendas com

huma numerosa escravatura; e me consta que

faz muitos bens á pobreza daquelles nos
;
tem

boas luzes e génio para a eloquência: recl-

ame na entrada huma Falia Latina com hei-

lo artificio. Aqui tive occasiSo de observar o

espantoso fenómeno da Pororoca, e os estra-

o-os que costuma fazer por toda aquella vas-

ta
,' e dilatada bahia. Causa horror, ver as

serras dVoa ,
que levanta ao Ceo; a força,

com que escacas ribanceiras, formando três,

e quatro redemoinhos violentíssimos, com que

Paiece desfazer em miúda palha quanto se lhe

põe diante; ouve-se hum estrondo, que mette

medo, e bem semelhante ao do Oceano na

costa mais desabrida: nenhuma embarcação,

uor mas forte que seja, lhe vesrste; murtas

tem submergido, e despedaçado; inas escapa-

rem nas^esperas para isso destmada^ ad-

vertidos os Perneiras pelo ronco da cot rente,

P ^amofesta Freguezia; e sub£
nelo rio Capim, fomos demandar a de S. Uen

tt quasi nls cabeceiras do mesmo no, três

dias^e viàoem desde o seu encontro com as

aZs do Guamá. He Povoação de índios

muito pequena: só achámos algumas poucas

mXr^e três, ou quatro gMM^
gf

darem os outros no serviço. Geleta^ «W
crificio da Missa, chr.smei ,

e dei ag-nm.

providencias para se atalhar hum g, aod o,

Sândalo, que havia na Povoação ,

voltando

pp 2
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no mesmo dia em demanda da Freguezia de
Santa Anna, sobre o mesmo rio, descendo
para a sua boca. Já disse que a Freguezia de
S. Bento he muito pequena ; não chega a con-
tar cem pessoas; mas bonitinha, e abundante
de peixe e carne de mato. Tem huma peque-
na Capelia, e quanto basta para o numero da
gente; e estava Kmpa. Que belio rio he este
de Capim! mui desabafado, e alegre; agoas
claras, e frias; povoado de difTereníes mora-
dores. A muitos delles fui visitar nas suas car
sas, e pedir esmola para os Pobres enfermos,
que não deixarão de contribuir conforme as
suas posses

;
só hum me tratou brutalmente-:

era rico
; tinha a casa cheia de algodão, arroz,

&c: pedi- lhe alguma cousa para o Hospital
dos Pobres

; respondeo-me secamente,, que ti-
nha muitos filhos. E que differente modo achei
nos pobresinbos! Apenas sahia a palavra da
boca, corrião logo ás galinhas, ou ao que es-
tava mais prompto, e com rosto risonho mo
vinhão apresentar. E isto tenho experimenta-
do muitas vezes, depois que entrei no desígnio
de erigir aquelle Estabelecimento. De ordiná-
rio acho mais liberalidade nas pessoas de hu-
ma medíocre fortuna, que nos ricaços; o que
serve de me convencer cada vez mais da ver-
dade daquella ameaça, que o Evangelho faz
contra estes últimos."

" Na Freguezia de Santa Anna não me
demorei senão dons dias, por concorrer o Po-
vo á Igreja com muita diligencia. Fez-se o
costumado. Também he Freguezia de Braa-
eos: e como tem hum Pároco muito exem-
plar, e cuidadoso das suas obrigações, não
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achei aqui muito que corrigir. A igreja está

boa, e aceada ; o que se deve attribuir ás di-

ligencias do Vigário, que nisto he incança-

vel."

"Daqui descendo até á boca do mesmo
rio, entrei segunda vez na Igreja de S. Domin-
gos : chrismei algumas pessoas, querestavão;
e partimos logo para o rio chamado Bujarió.

Antes de entrarmos nelte, nos vierão esperar

os principaes moradores, que nos receberão
com muita alegria, e nos conduzirão até á ca-

sa da nossa residência. Alli nos demorámos
três dias ; e porque me achava bum pouco in-

disposto, só pude chrismar, e apenas fiz al-

gumas advertências particulares. São morado-
res Brancos, muito honrados, e unidos em táo

grande paz, e concórdia, que por isso intitulei

aquelle rio

—

Rio dabella Concórdia,— nome,
que lhe ficou ; e de então para cá he do que se

servem os moradores, mesmo em papeis. Achei
muita graça a hum deites, que disse:—Pois
o Bispo muda os nomes na chrisma ás creatu-

ras racionaes, e não o poderá mudar a hum
rio? Ha de ser daqui em diante o Rio dabella
Concórdia. A todos devi muito obsequio^ e li-

beralmente contribuirão para as, despezas do
Hospital. A igreja he mui pequena, de ordi-

nário aceio: agora entrão os Freguezes a olhar
para ella com maior zelo, depois que os inci-

tei a estabelecerem na mesma a Confraria de
Santa Anna, Padroeira da Igreja."

" Como tinhão adoecido os dous Familia-
res, e eu também me achava algum tanto in-

disposto; dei ordem para nos recolhermos á
Cidade, depois de termos visitado algumas
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Capellas de particulares , que ficaváo no ca*

minho."

Em Cartas particulares escritas pouco de-

pois que se recolheo da Visita, diz alguma

cousa a respeito do que nesta passara; pois

ainda entào nào havia escrito o Diário delia;

mas como depois o escreveo, nào ha para que

transcrever neste lugar o pouco, que eHas con-

tinháo a esse respeito: não omittiremos porém

o que nellas achámos próprio para edificar, e

instruir do espirito christão. Em huma escrita

para o Convento de Vianna, respondendo a

certa notícia, que dalli lhe haviâo mandado,

rompe nestas palavras : "Ay! E quem se nào

receará da própria fragilidade! Eu vos confes-

so, que este, e outros casos semelhantes, que

tenho visto, me fazem sumir pela terra: tremo

de que as minhas continuas infidelidades vão

entupindo o canal das Divinas misericórdias

;

e pouco a pouco me ache atolado no abysmo

da cegueira, e da obduração, o estado mais

terrível, e funesto, em que pode cahir huma

alma. Eis-aqui porque tenho tomado costume

(e quero que façais o mesmo) de me abater

até o mais fundo do meu coração, quando ou-

ço destas noticias, clamando a Deos, que me

não desampare; e nas conversações, onde se

falia nisto, digo logo:— O Senhor nos tenha

da sua mão,— e me compadeço entranhavel-

mente dos cegos peccadores, pedindo a Deos,

que lhes dê luz, e os converta; porque em fim

conheço que sem a graça de Deos nada pode-

mos, e delia nos procede todo o bem."

E fallando particularmente do Ministério
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Episcopal, me dizia em huma Carta: "Nâo
me admiro de que o Bispo . . . se fizesse tão

difficil em acceitar o Episcopado: isso prova

o conceito, que tenho formado dos seus talen-

tos: mas, se lhe parecer, dir-lhe-ha da minha
parte, que só depois de três, ou quatro annos

de exercicio he que isto se conhece verdadei-

ramente : e para se convencer lhe refiro o de-

poimento de trama testemunha bem qualifica-

da, Santo Agostinho na Carta 148. Nihil dif-

Jicilius , laboriosius ,
periculosius Episcopi offi-

cio. Et hoe multo amplias, qtiàm putabam, ex-

perlus min; non quia novos aliquosJluctus, aut

tempestates vidi , qttas ante non neveram , vel

non audieram, vel non legeram, vel non cogi-

taram; sed ad eas evitandas , aut perferendas

solertiam, et vires meãs omnina non noveram*

et alicujiis momenti arbitrabar. Dominus autem

irrisit me , et rebus ipsis ostendere voluit me
ipsum mihi. Isto dizia Santo Agostinho : e

que direi eu? Hum dia destes andando bem
afBicto , e opprimido com estes pensamentos,

abri Santo Isidoro de Sevilha, e dei com os

olhos em humas palavras, que me consolarão

muito por retratarem ao vivo o meu interior

:

quero-lhas referir : Heu me miserum inexpli-

cabilibus nodis adstrictum ! Si enim suseeptwn

regimen eeclesiastici ordinis retineam, criminis

timore coneutior ; si deserani , ne deterior sit

culpa, susceptum gregem relinquere ampliusfor-
mido : undique miser, eL in tanto rei discrimi-

ne quid sequar ignoro. ? Deixo ainda outras

cousas de semelhante edificação; e passo á

continuação das suas acções não menos edifi»

cantes.

;



CAPITULO XVII.

Do Seminário para a educação de Me-
ninas,

^LyoMO no armo de 1788, antes que o incança-
vel Prelado partisse para a quarta Visita, he
que principalmente trabalhou na nova empre-
za de erigir hum Seminário para educação de
Meninas, fará ella a matéria do presente Ca-
pitulo.

As razões, por que não havia entrado mais
cedo na execução deste projecto, as dá elle

mesmo na Pastoral, que á cerca delle publi-
cou, € de que adiante faremos menção; na
qual, depois de mostrar admiravelmente a im-
portância, e necessidade de hum tal Estabe-
lecimento, diz: "Eis-aqui pois reflexões soli-

das, alhêas de artificio, que todo o homem ju-
dicioso, e amante da verdade, não pode deixar
de fazer: ao menos podemos affirmar com toda
a segurança, que são as que mais nos occupão
desde o dia, em que nos achámos encarrega-
dos do governo espiritual desta Diocese : o
amor sincero, que Deos nos tem dado pelo
bem dos homens he quem as inspirou, e arrei-

ga no fundo da nossa alma: e se ainda agora
depois de quatro annos começámos a tentar

os meios de as fazer fructiferas, não se deve
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attribuir isto a falta de zelo, ou de confiança;

mas ao desejo, que temos de regular todas as

nossas acções pelo dictame da prudência. Pa-
receo-nos que devíamos acudir primeiro á por-

ção mais desamparada do nosso rebanho
,

apromptando-lhe hum piedoso asylo para o

tempo da dor, e da maior tribulação: Deos
abençoou as nossas diligencias; abrio os co-

rações dos Fieis; a obra está concluída com
satisfação do Publico. O Seminário dos Me-
ninos, outro objecto importantíssimo do nos-

so cuidado pastora], achando se também com
augmento considerável, e no melhor pé, que
podem permiítir as actuaes circumstancias,

Não descubrimos depois disto pretexto legi-

timo, que nos dispense de emprender o men-
cionado Estabelecimento; antes recearíamos

attrahir sobre nós a justa indignação de Deos,

se apezar de tantos penhores, que havemos
recebido da sua misericórdia, em que nos mos-
tra estar como apostado a favorecer as nossas

puras intenções, fosse ainda tão enorme a nos-

sa cegueira, que chegássemos a admittir pen-

samentos de desconfiansa em hum empenho
dos mais úteis á sua gloria, e ao bem do gé-

nero humano."
Pelas suas Cartas vemos como a sua at-

tenção olhava ao mesmo tempo para os diver-

sos meios, e expedientes conducentes a hum tal

Estabelecimento. Escrevendo ao Ministro dis-
tado Martinho de Mello, lhe diz; "A feliz idéa,

que V. E.a me inspirou, de hum Convento des-

tinado para instrucção de Meninas, jamais se

tem apagado do meu espirito. Juuto a esta Ci-

dade ha hum resto de certo edifício dos Pa«

TOM. i. Qq
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dres Capuchos, que no Governo passado forao
mandados sahir deste Estado: só consiste nas
paredes nuas de hum dormitório , e algum
principio de Igreja, tudo cuberto de mato:
nào me parece máo para a execução do refe-
rido desígnio: tenho palpado os ânimos de al-

guns sujeitos, que podem contribuir com as
suas esmolas, &c. Se for do
Ex.", entrarei a receber as contribuh
recolhido da Visita do Rio Ne2;ro

agrado de V.
'ções; e

meíterei
mãos á obra." Em outra Carta ao mesmo Mi-
nistro, repetindo o requerimento do sobredito
edifício, accrescenta: "E com mais algum ad-
jutorio effectivo de S. Magestade, ainda mes-
mo tirado do seu Régio Erário ; como por
exemplo a terça parte que percebe do rendi-
mento da Camará desta Cidade

; ou outra
qualquer applicaçáo, que S. Magestade for
servida. Tenho a ousadia de solicitar este au-
xilio com tanta mais confiança, quanto estou
persuadido, que a mesma Senhora náo fará
nisto senào cumprir com hum dever dos mais
essenciaes da sua Coroa." E depois de pon-
derar que os Bispos do Ultramar nào tem os
meios, que os do Reino, para satisfazer pela
sua parte a esta mesma obrigação, accrescenta:
" Não he que eu ignore as razões, com que a
Politica, muitas vezes pouco attenta aos iu-
commodos da mais humilde classe da Socie-
dade, pertende dispensar os Soberanos de se-
melhante obrigação; mas duvido muito, que
diante de Deos estes pretextos tenhào todo o
pezo, e valor, que se imagina; e senào faça
cargo aos que governão de haverem privado
as imagens vivas da Cruz de Jesus Christo até
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daquelle influxo communi ,
que se mio diffi-

culta aos objectos de menor vulto na ordem

politica. Perdoe-rae V. Ex.*: he o zelo da ver-

dade que me obriga a fallar assim. '
Nào pa-

rece estarmos ouvindo bum Santo Ambrósio,

ou hum S. Joào Chrysostomo? E que gloria,

e consolação para a Igreja Lusitana, ver co-

mo resuscitado nos nossos tempos bum da-

quelles veneráveis Padres dos bons séculos da

Igreja ?

Ao mesmo tempo se nao esquecia de ad-

quirir o que era concernente ao formal da no-

va Casa. Em Carta ao Doutor Fr. António de

Almeida vemos o seguinte : "Hum desígnio,

que occupa presentemente as minhas reflexões

pastoraes, he causa de eu mortificar a V. R.™
com a supplica, que vou fazer: quero que me

alcance huma copia da Regra, e Constituições

das Ursulinas de Pereira, assim como as mais

noticias relativas ao bom regulamento daqnel-

la Casa, e á educação das Meninas." E ex-

pondo esta era preza ao Padre António Tava-

res Preposito da Congregação do Oratório,

lhe diz: "Mas, Senhor, he preciso ,
que V.

R.ma me ajude, procurando que dessa Corte

venha alguma Mulher ornada das condições

necessárias para servir de primeira Mestra, e

Regente (o que nestas terras debalde se per-

tenderia descobrir) concorrendo ainda a di-

ligencia do Padre Theodoro d'Almeida/'

Posto que na primeira Carta, que escre-

vera ao Ministro de Estado, mostrava esperar

(como vimos) a sua approvação para começar

a receber as contribuições, nao ofíreo o seu

jzelo esta espera, como elle mesmo diz em Car-

Qq 2
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ta datada de 30 de Julho deste anno- " Pelo
que respeita ao Seminário das Meninas, em
que toquei ultimamente a V. Ex. a

, nào me sof-
frendo o coração mais esperar, resolvi-me a
por em obra o único recurso, que resta á mi-nha impotência, quero dizer, o solicitar a ca-
ridade dos Fieis: e supposto que encontrasse
esta hum pouco fria, mostrando-se o Povocom mais inclinação para Convento de Freiras
professas, com tudo sempre consegui algumas
pequenas contribuições, e com ellas junta a
grande confiança, que tenho nos fundos in-
sondáveis da Providencia, entro a dispor-me
para dar princípios á obra logo que me reco-
lher da Visita.

E com effeito em Cartas particulares es-
critas por este tempo conta mais individual-
mente os passos, que havia dado a este res-
peito. Diz-meem huma: "Finalmente resolvi-me a tentar o terceiro arbitrio, em que lhe ti-
nha fadado: ahi me lancei já a pedir pelas
portas da Cidade com assaz custo da parte da
natureza, por estarem ainda frescas as pizadu-
ras do Hospital: mas pareceo-me que era von-
taue de Deos; nào pude resistir mais tempo-
tenho ja para cima de seis mil cruzados êhum bello chão sobre o mar; náo sào máos
princípios. Gorta-me o coração ver tantas Me-
ninas pobres sacrificadas á prostituição , e á
desgraça eterna por falta de ensino; que hehuma lastima o que se vê em toda a parte-mas nas terras do Ultramar mais deplorável
sem comparação nenhuma: he preciso ter o
coração de pedra para náo sentir tamanha ca-
lamidade: e então eu, que genialmente sou
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sensível ; e pela obrigação do meu Officio vejo
estes espectáculos a toda a hora, como pode-
ria deixar de lhes applicar algum remédio ? ao
menos tento os meios de diminuir a somma
dos males, que opprimem huma, e outra Re-
publica, Christà, e Politica. O que pertendo
fazer, he hum Seminário para educar Meninas
pobres, e órfãs, ou ainda aquellas, que seus
Pais quizerem, para sahirem dalli instruídas
nas verdades da Religião, e em tudo o que
pode servir de ornamento a huma Mãi de fa-

mília. Depois, se o Senhor favorecer o meu
desígnio, procurarei estabelecer Convento de
Religiosas de voto, que fiquem com a incum-
bência de ensinar as Meninas, como ha em al-

gumas partes ... Eu lhe contarei o que Deos
vai obrando a este respeito; que na verdade
he elle só o que obra, attendidas as dificul-
dades ,' que encontrão semelhantes desígnios
neste Paiz : pasmaria V. m. se lhas contasse

:

não he como em Lisboa, que havendo dinhei-
ro, não falta nada : aqui desde o principio até
o fim da obra he huma cadêa de obstáculos

:

e então os reparos, as censuras, as mordedelas
até dos mesmos, que tinhão mais obrigação de
contribuir ao bem publico ! Oh ! meu Amigo,
quanto he preciso revestir-se de constância, e
de fé todo o que deseja fazer alguma cousa
por Deos! mas este he o cunho das suas
obras, a contradição, &c."

£m fim para melhor capacitar o seu Povo
da importância deste Estabelecimento, e mais
lhe estimular os ânimos, publicou huma Pasto-
ral na data de 12 de Junho, que começa por
estas palavras: "Talvez a educação dos Me-
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hídos he a cousa mais importante, e recom-
mendavel: ao menos ninguém poderá contes-
tar, que entra na ordem das primeiras causas,
que influem no bem de huma e outra Repu-
blica, Christà, e Politica: qualquer delias será

mais ou menos feliz á proporção do cuidado,
que se toma em formar os tenros corações da
mocidade. Semêe-se bom grão nesta terra ain-

da fresca, e mimosa; cultive se com zelo, e

industria; nem a requeime o ar impestado dos
máos exemplos; e logo a Republica virá a ser

como bum ameno jardim povoado de arvores

vistosas, e fructiferas , quero dizer, de sujei-

tos, que por suas beilas acções contributo á

gloria, e ao bem solido da Humanidade, &c."
E continua mostrando os damnos, que ao
contrario se seguem da falia de educação; de
que não podemos deixar de copiar algumas
palavras: tão admiráveis são! "Que he o que
se nota (diz elle) mais distinctamente em hum
Menino, logo que a luz do dia fere a sua al-

ma? Cegueira, e fraqueza: entra no mundo
com o entendimento fechado ás idéas do bem,

e aberto ao mal: os sentidos susceptiveis do
erro, e da corrupção; elle mesmo carregado

de hum pezo enorme, que o inclina quasi in-

vencivelmente para o abysmo de todos os ví-

cios. Aqui a seducção se lhe apresenta arma-

da de todos os seus funestos artifícios; elle só

vê junto de si objectos capazes de pervertello:

quasi nunca se lhe falia das únicas verdades,

que poderiáo dissipar a sua ignorância: pinta-

se-lhe o vicio revestido de todas as cores li-

songeiras : louvão-se , e ainda se executão

-diante delle acções detectáveis: permitte-se-
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Jhe toda a sorte de ligeiras, e pequenas inde-

cencias: o veneno se vai introduzindo nas suas

entranhas, como o mesmo leite; de sorte que

quando o seu coração começa a sentir o dese-

jo de conhecer o mal, já o espirito está repas-

sado delle. Ah! quanto he natural nesta infe-

liz situação que o Menino se desgoste da vir-

tude, e dos trabalhos, que conduzem para

ella! quanto he fácil, que não tendo ainda nem
a vontade de resistir ao mal, se deixe arrastar

das suas funestas impressões, e aprove todas

as máximas erradas, logo que ache quem lhas

ensinue! quanto he fácil, que não ame senão o

que lisongea os sentidos, e só ponha a sua fe-

licidade na libertinagem, na moleza, e na in-

temperança! Em fim, para o dizer em huma
palavra, quanto he natural, que elle não siga

outra regra em todo o decurso da vida mais

que a natureza corrupta, e a cega paixão, &c."

Continua corroborando estas tão discretas

reflexões com authoridades; e passa á applica-

ção delias ao objecto do novo Seminário : "Mas
acaso (diz elle) haverá alguma razão solida,

que nos obrigue a excluir as mulheres destes

destino? ou poderemos conjecturar, que são

menos funestas, e prejudiciaes as consequên-

cias, que resultão da sua má educação? Jul-

guemollo pelos deveres do officio , a que ge-

ralmente sáo destinadas. Mãi de família: que

cargo! como he difficil, critico, e importan-

te! Estava quasi tentado a dizer, que ainda

reclama maiores disposições que o dos mes-

mos Pais , se nos quizermos limitar á esfera

da educação domestica. Com eífeito ninguém

ha que ignore que as Mais de família são os
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espelhos, onde os Meninos trazem sempre fi-

tos os olhos; aquellas, com quem tratão mais
intima, e frequentemente; que encaminhâo os
seus primeiros passos; desatao as tenras pri-
zoes da sua lingoa balbuciente; começão a
dissipar as trevas, que in volvem o seu rude
espirito: em menos palavras: á excepção de
hum pequeno numero de Pais, que sabem
estimar este honroso exercício, ellas são as
únicas Mestras de seus filhos na primeira ida-
de. Mas se por infelicidade estas Mestras nâo
tiverào huma educação virtuosa, como he cri-
vei, que a possào dar a seus filhos ? &c.

,>

Prosegue ainda este admirável discurso:
e por fim expõe a idéa do novo Estabeleci-
mento; desfaz todos os obstáculos, que se po-
dei iao oppôr á sua execução; e nomêa hum
Beneficiado, Reitor então do Seminário, para
ter a seu cargo receber as esmolas, que se
dessem para a obra, pagar as despezas, que
fará assentar nos livros respectivos, dando-lhe
conta liquida no fim de cada semestre. Orde-
na outro sim, que todo o dinheiro se recolha a
huma caixa segura, que terá duas chaves, hu-
ma das quaes se conservará na mão do dito
Reitor, e a outra na de outro Beneficiado, que
nomêa, e quer que assista a todos os actos da
abertura do mencionado cofre, e assigne jun*
tamente com o Reitor as contas, quando hou-»

¥erem de ser apresentadas ao Prelado,
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CAPITULO XVIII,

Quarta Visita,

A.o mesmo tempo que o nosso Bispo se oc-

cupava neste, e em outros trabalhos pastoraes,

dispunha o que era preciso para sahir neste

anno á mais extensa Visita da sua Diocese.

Em Carta, de que me fez favor, escrita sete

dias antes da partida, me diz: " Chega a sua
Carta, eme acha de partida para o Certào,

com o fim de tentar novamente o designio, que
ha três annos me vi forçado a interromper por
causa da moléstia: V. m. pode ver que nestas

circumstancias a sua memoria me ha de ser

muito saudosa; porque em fim he digressão

longa i
e arriscada a que emprendo; e pode

ser que nella se concluão os meus trabalhos;

particularmente andando ainda hum pouco
mofino depois de huma erisipela, que acabo
de padecer, e outras moléstias. Mas hum Bis-

po he o Sol da sua Diocese; deve esclarecella

toda: e se agora o não faço em quanto tenho

algum vigor, como o farei depois de velho, e

arruinado? Parto até 9 ou 10 de Agosto, e

me encaminho quasi em direitura aos Soli-

mões, isto he, aos lugares mais remotos de
todo o Estado; dahi entro pelo Rio Negro; e

venho depois varejando tudo para baixo : no
que farei hum giro de mais de mil e quatrocen*

tom. i. Rr

mê



tas legoas; não podendo gastar menos de 6,
ou 7 mezes. lie o meu intento : porém sendo
tâo fracos, e tímidos os pensamentos dos mor-
taes, e tão incertas as nossas providencias; dei-
xo a Deos o êxito deste desígnio, e com a ca-
beça em terra aceito, e adoro desde já as suas
santíssimas determinações. Não posso com tu-
do encubrir, meu Amigo, o receio da parte da
natureza para huma navegação tão trabalhosa:
o rio he o mais respeitável de todo o mundo,
onde as tempestades são continuas; calor for-
te, e ás vezes intolerável desde as 11 horas da
manhã até ás 3 da tarde; praga do mosquito,
a que nada pôde resistir; susto do Gentio;
pão somente torrado, e carne secca pela maior
parte. Ajunte agora as mortificações do espi-
rito á vista de tantos males, sem se lhes poder
dar remédio; tantos monstros de vicios embre-
nhados no mato, aonde nunca penetrou voz de
Pastor; os miseráveis índios sem cultura de
Religião; as Igrejas arruinadas, os Altares no
maior desalinho. Oh! meu Amigo, he preciso
não ter fé, nem humanidade para ver tudo isto
com olhos enxutos. Peça, e rogue muito a
nosso Senhor, que me fortaleça, e abençoe as
minhas fadigas

;
que ás vezes íhe confesso me

he preciso sustentar o coração com ambas as
mãos para não succumbir ao pezo de tantas
lastimas. Verei se posso escrever o Diário,
como deseja; ainda que já me custa muito, e
só tenho gosto para ler Escritura, e Historia
Ecclesiastica, o meu refrigério, e doce occu-
pação nas viagens," Com tudo sempre escre-
veo o Diário, que he o que se segue.
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Diário da quarta Visiia.

istando persuadido que de todas as obri-

gações do Episcopado nenhuma talvez he mais

necessária que a de visitar a respectiva Dioce-

se; tanto por ser este o único meio seguro,

por onde o Pastor pode conhecer a face das

suas Ovelhas, tomar-lhes o pulso, examinar

as suas chagas, e applicar-lhes o remédio con-

veniente; como porque sendo o Bispo na frase

dos SS. PP. Sol do seu Bispado, a todos de-

ve esclarecer, e beneficiar, sem que algum, por

mais bárbaro, e desprezivel que seja, deixe de

ter direito aos influxos do seu zelo : assentei

comigo logo no principio da minha adminis-

tração fazer todos os esforços por cumprir este

dever tão recommendavel, a pezar de quaes-

quer obstáculos, que se me puzessem diante."

"E com effeíto informado de que havião

muitas Igrejas na minha Diocese, que nunca

até o presente tinháo ouvido a voz do seu Pas-

tor (isto nào por falta de zelo dos outros Pre-

lados meus Predecessores ; mas por carece-

rem dos meios indispensáveis para vencer as

difticuldades, que offerecem viagens tão lon-

gas, e arriscadas: meios, que Deos nosso Se-

nhor por hum eífeito da sua misericórdia foi

servido facilitar-me) logo no primeiro atino con-

cebi o desígnio de visitar estas mesmas Igre-

jas, e serem as primeiras, que colhessem a flor

dos meus cuidados pastoraes. Não o pude
Rr 2
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com tudo conseguir senão no segundo anno;
e ainda entào incompletamente, por causa da
moléstia

, que me fez retroceder do meio do
caminho. Em fim visitados nas três digressões
precedentes os Lugares mais vizinhos da Ci-
dade, torno atentar segunda vez a grande e
difficil viagem do Certào, levando em minha
companhia o Reverendo Cónego Manoel Ra-
mos de Sá, meu Secretario, outro Sacerdote
para me ajudar nas Confissões, hum Familiar,
hum Cirurgião, e o meu Mordomo: os mais
sào índios do serviço, e da esquipação, além
de três Soldados, que servem de Cabos das
canoas: por todos fazem o numero de setenta
pessoas."

"Pela meia noite do dia 9 para 10 de
Agosto desaferrámos do porto da Cidade. Ao
amanhecer estávamos junto de huma Fazenda
do Capitão Joào Manoel Rodrigues, hum dos
sujeitos mais abonados do Pará, que me rece-
beo com huma Falia mui judiciosa, e não con-
sentio que proseguissemos a viagem senão de-
pois de jantar: hospedou-me com muita de-
cência, e varias Pessoas de bem, Ecclesiasti-
cas, e Seculares, que me fizerão a honra de
acompanhar-me até áquelle sitio. He Fazenda
nova; mas já não tem inveja ás melhores do
Estado: sobre tudo o Engenho de agoardente,
obra, em que brilhão igualmente a arte, e a
magnificência. Disse-me que lhe rende cada
anno para cirna de vinte mil cruzados. Pelas
3 horas da tarde o deixámos."

"Dia 14: Continuando a viagem com
tenção de nos encaminharmos logo aos Luga-
res mais remotos, soube que em huma Viíla,
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chamada Oeiras, nào muito distante, festeja-

rão os índios o seu Orago; e por conseguinte,

conforme o seu costume, que todos concorre-

riáo á Povoação, o que nào seria fácil de con-

seguir em outro qualquer tempo. Esta lem-

brança, e também a necessidade de comple-
tarmos a esqui paçào das canoas me fez de-

mandar aquella Villa, aonde chegámos neste

mesmo dia pelas 8 horas da tarde. Logo se

juntou na praia grande multidão de Povo, e
nos receberão com todas as demonstrações de
contentamento. Dirigimo-nos á Igreja: cantá-

rão-se os Louvores de Deos; e fiz huma breve
Falia ao Povo , instruindo-o do fim, que alli

me levava, e do que elles devião praticar na-
quelles dias."

"Dia 15: Pela manhã, celebrado o San-
to Sacrifício, nos sentámos no Confessionário,

donde nos levantámos para a meza. Pelas 3 e
meia da tarde Pratica ao Povo, e Chrisma,
cujo acto se estendeo até ás 7 horas. Isto

mesmo foi o que se praticou nos dous dias se-

guintes , só com a diíferença de haver mais
trabalho por ser grande o concurso da gente,

e acharem-se muitos por chrismar. Não me
faltarão aqui motivos de render graças a Deos;
e reconheci que foi inspiração sua a resolução,

que tomei, de ir a Oeiras naquella conjunctu-
ra. Evitárão-se muitos peccados

, principal-

mente da gula, a que os índios se entregão
com excesso nestas Festividades, e de que re-

sultão as maiores desordens. Houve muita
paz; de sorte, que os moradores brancos se
espantavào, e dizião, que nunca tal se tinha

visto. Em todos os três dias sempre a Igreja
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esteve cheia de gente de manha, e de tarde:
e tive fundamento para julgar que alguns pec-
cadores abrirão os olhos, e se aproveitarão
da visita do Ceo."

" Esta Villa he assaz populosa; consta
de índios pela maior parte, cujo numero se
ignora ao certo: embrenhão-se no mato por
escaparem ás Portarias do serviço, e ahi vi-

vem como Pagáos. Disse- me o Vigário (he
hum Ecclesiastico de sà conducta) que nu-
ma grande parte dos Freguezes morre no fun-
do dos matos sem algum dos soccorros Ec-
clesiasticos, e que lá mesmo os enterrão co-
mo càes. Muitos vem procurar o Sacramento
do Baptismo, homens feitos. A ignorância das
verdades Catholicas he extrema. Os vicios,

singularmente da incontinência, e da bebida,
nâo tem mais limites que os da paixão. Foi
em outro tempo Missão dos Padres Jesuítas.

A igreja he de telha, alta, e espaçosa; porém
muito damnificada nas paredes, e em todo o
seu ornato. A Villa, situada em agradável pla-

nície ao longo de hum rio nào pequeno, só
tem de notável as casas da residência do Di-
rector, e Vigário, e as do Mestre de Campo:
o mais são pocilgas cubertas de folhas de ar-

vores, expostas ao ár por todos os lados, ir-

regulares, feias, e immundas."
"Aqui me fizerao as índias muitos pre-

sentes de farinha, frutas, criação, &c. e co«
mo virão que eu lhes correspondia com bre-

ves, ou cousas semelhantes, cuidei que con-
corressem em pezo todas as mulheres da Villa

á minha residência. Achei muita graça em
huoia, que vendo que lhe não quiz acceitar
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humas poucas de moedas de cobre, que riso-

nha me ofíerecia, voltou mui triste, e descon-
solada, não obstante tella brindado como ás

outras dos balaios. Entre todas se esmerou a
Juiza da Festa, a qual repartio comigo genero-

samente do seu banquete, que, supposto qua-
si tudo erão iguarias grosseiras, próprias da-
quella rusticidade, para o paladar do meu co-

ração forào bem agradáveis. Nunca me esque-
cerá a musica desentoada e feia, com que ou-
vi aqui louvar a nossa Senhora. Pois o ornato
das Festeiras ! todo se reduzia a hum monte
de pós em pasta sobre a cabeça ; e esta amar-
rada com hum a grande fita. Deixámos aquel-*

le porto pelas 11 horas da noite."
" Dia 23 : Achando-nos perto da Villa do

Gurupa, em costa desabrida, cahio sobre nós
huma formidável trovoada: era noite escura*
estava o horizonte inflammado do continuo fuzi-

lar dos relâmpagos; roncos medonhos, e amiu-
dados ; vento rijo, e contrario ; nós sem abri-

go; tudo ameaçava ruina maior; senào quan-
do desfecha em hum diluvio d'agoa, e ficámos
salvos. A noite foi algum tanto incommoda
por causa da maresia."

"Dia 24: Sahimos á Villa: dissemos Mis-
sa; e fiz huma breve instrucção ao Povo: logo
embarcámos acompanhados do Commandante,
sujeito mui cheio de urbanidade, que nào quiz
deixar-nos senão no dia 26; e ainda para isso

foi preciso fazer-lhe violência."

"Dia 25: Navegando o rio chamado Uru-
curiscaia, tivemos a primeira investida da pra-
ga do mosquito, e nos incommodou assaz toda
aquella noite, He a mortificação que temos
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de soffrer daqui por diante, achando-se as
margens do Amazonas infestada destes inse-

ctos volantes, que na verdade causão estranho
desassocego. Neste mesmo dia pelas 10 horas
da tarde tivemos outra trovoada também feia;

porém achou-nos mais abrigados. Ao romper
do dia 26 avistámos o rio Amazonas já mais
desasombrado de Ilhas; e por elle começá-
mos a subir ao longo da margem austral. Em
todos os três dias seguintes continuarão as
trovoadas; a praga do mosquito cada vez com
mais excesso, nâo só de noite, mas também de
dia, que junta com a mutuca, outro insecto
nào menos incommodo, fazia a vida hum pou-
co desagradável."

" Pia 30: A' noite chegámos ás Barrei-

ras, Lugar sobranceiro ao Amazonas, onde
os índios de Monte Alegre tem as suas roças.

No outro dia pela manhã depois de ouvir Mis-
sa, tive o gosto de fallar áquellas pessoas, de
que na primeira Visita havia recebido tantos

penhores de ternura , e aflfabilidade por todo
o tempo da minha moléstia. Algumas índias

nos brindarão com seus costumados presentes.

Logo deixámos aquelle Lugar."

Setembro. "Dia 1.°: Das 10 para as 11 da
manha entrámos pela boca do rio Tapajoz,
hum dos mais consideráveis, que desaguão no
Amazonas : logo avistámos a Villa de Santa-

rém situada na sua margem austral, nào mui*
to distante da foz: e porque era preciso fazer

alguma demora por conta da lavagem da rou-

pa, e de se completar a esqui paçào, abri Visi-

ta, e nessa mesma tarde entrámos a trabalhar*
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Comecei pelo Cathecisino dos meninos, que

me parecerão sn Eficientemente instruídos nos

Mysterios da Religião: sobre isto íiz a Prati-

ca ao Povo; e concluí pelo Sacramento da

Çívrisma, que então conferi somente aos me-

ninos. No segundo dia, celebrado o Augusto
Sacrifício da Missa, fez- se a Procissão de de-

funtos, e a Visitada Igreja; e depois de hu~

ma larga instrucção ao Povo, nos sentámos no

Confessionário ate ao meio dia. De tarde,

Pratica, e Cbrisma, que durou até perto da
noite."

•"Dia 3: Pela manhã Confissões: de tarde

Pratica, e Cbrisma, cujo acto se concluio pe-

ias 8 horas. Entáo, feitas algumas correcções,

mandei preparar as canoas, para continuarmos

a viagem na madrugada seguinte."

"Esta Villa he hurna das melhores do
Estado : compõe-se de moradores Brancos, e

índios; mil e trezentas almas. As casas dos

índios estão arruadas com muito boa ordem,

e aceio: os Brancos porém, que comummente
assistem nas suas roças, e cacoaes, não se em-
baração muito com o ornato das casas , que
tem na Villa; á excepção das que servem de

residência ao Commandante e Vigário, e algu-

mas poucas, tudo o mais be irregular, e des-

alinhado. Tem a Villa sua Fortaleza em hu-

ma colina sobre o rio com hum Destacamento

de vinte Soldados, que servem para occorrer

aos ataques do Gentio, o qual costuma incom-

modar as Povoações vizinhas. A Igreja he me-

nos má, com aceio ordinário; mas sem capa-

cidade para admittir o Povo : necessita-se de

outra mais -espaçosa. Foi Missão dos Padres

tom. i. ss
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Jesuítas, como as outras, que ficáo nas mar-
gens do mesmo rio. He terra abastada de pei-
xe; serve de escala ás embarcações, que des-
cem de Rio Negro, e Mato Grosso. Tem al-

guns moradores abonados, cuja riqueza con-
siste principalmente em cacáo, que he o mais
bem reputado de toda a Capitania, juntamen-
te com o das duas Povoações vizinhas Óbidos^
e Alemquer. Aqui achei alguns escândalos
bem odiosos, que me ferirão vivamente o co-
ração pelas suas funestas consequências: erão
pessoas, que devendo pelo seu caracter edifi-

car o Povo com hunia ajustada conducta, lhe
servião de pedra de escândalo. Bem me afiligh
e então ver-me obrigado a conservallas no go-
verno das almas por não ter outras, que as
possão substituir! triste necessidade! Aviso,
reprehendo, ameaço, mudo de humas Povoa-
ções para outras: mas que ha de ser em taes
distancias? duzentas legoas contào daqui á
Cidade: falta o medo dos Superiores; a nu-
dez, a bruteza, a liberdade, o exemplo, o cli-

ma, tudo impelle para a prevaricação; e só
por hum eífeito singular da Divina misericór-
dia poderá huma alma conservar a innocencia
rodeada de tantos perigos."

"Dia 4: Pela manhã deixando esta Vil-
la, proseguimos a derrota acompanhados do
Commandante, e outras pessoas de bem, que •

não consenti passassem da boca do rio. Erão
8 hoias da tarde quando chegámos a Parica-
tyba, sitio de hum morador, a quem tinha
promettido de benzer-lhe o seu Oratório, e
chrismar algumas pessoas da família. Apor-
támos : estava a gente disposta ; confessamol-
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las; benzeo-se o Oratório; chrismei; e sendo

11 horas nos recolhemos ás canoas: partimos

de madrugada. Todo este espaço de Santa-

rem até Óbidos vai semeado de Ilhas cubertas

de hum pequeno niato viçoso, e mio muito

cerrado, e alguns cacoaes ,
que formão hum

espectáculo bem agradável á vista: mas faltou-

nos o vento, e fomos por isso mais persegui-

dos da praga."
" Dia 6 : Perto de meio dia chegámos á

Villa de Óbidos, e querendo continuar a via-

gem, fui obrigado a deter- me alii aquella noi-

te para satisfazer aos desejos do Vigários e da

sua famiiia, que me pedirão lhes baptizasse

huma menina sobrinha do mesmo Vigário; o

que fiz; e no outro dia, celebrado o Sacrifício

da Missa, itrimediatamente sahimos daquelle

porto. Aqui forma o Amazonas hum estreito,

que não chega á terça parte de legoa, nào ob-

stante achar- se junto todo o cabedal das suas

agoas sem outra mais repartição: por esta cau-

sa conserva alli huma profundeza insondável

:

alguns Mathematicos tem procurado examinai-

la; mas inutilmente. Navegando até agora pe-

la parte do Sul, passámos para a do Norte, a

fim de evitarmos os ataques do Gentio Mon-
durucú, o qual, segundo as noticias, que ti-

vemos em Óbidos, infestava aquella margem.

He huma casta de Gentio muito feroz, sempre

volante sem ter domicilio fixo: persegue nâo

só os Brancos, mas também os outros bárba-

ros; por isso alguns, acoçados delles, tem

buscado recurso nas nossas Povoações. Não
muito distante de Óbidos, ou Pauxiz, sobindo

pelo mesmo lado septentrional, fica o famoso
ss 2
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rio Trombetas, onde se diz que O relana fôra
acommettido daquellas mulheres

, que elle

qualificou com o nome de Amazonas. ígnora-
se ainda a origem deste rio apezar de varias
tentativas, que se tem feito pela descubrir.
JNo anno d*e 1787 por ordem do General-, que
presentemente governa o Estado, se repetio
esta diligencia, que teve o mesmo êxito: logo
depois de alguns dias de viagem eabírão gra-
vemente enfermos o Chefe da Expedição, e
outras pessoas, de sorte que se virào obriga-
dos a voltar sem fazer alguma observação con-
siderável.'*

" Cincoenía e tantas íegoas contiío de
Pauxiz á primeira Povoação, que se segue,
que he a Villa de Serpa, a qual vamos pro-
curando. Quasi no meio deste espaço se veio
agora situar com a sua família hum sujeito do
Pará, e já tem formado alguns princípios de
estabelecimento : he-íhe preciso peio menos
três dias para chegar á primeira Povoação, e
conseguiutemente para satisfazer as obrigações
de Catholico: e destes ha muitos exemplos na
minha Diocese. Julgue-se daqui quão grande
he o desprezo, com que se tratão as cousas
da alma. Vive-.se ordinariamente nestes deser-
tos sem. Lei, sem costumes: tudo atropella a
desgraçada paixão do interesse! Em humas ri-

banceiras vizinhas deste mesmo sitio observei
.que os pedaços de barro, que se despegavão,
apenas cahião na borda do rio, e erão salpi-
cados da maresia, logo começavão a petrifi-

car-se: toda a margem estava juncada daquel-
las massas, humas já penedos feitos, outras
com principio de petriíicação,"
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" Dia 12 r Quasi sempre navegámos ao

longo de huma enfiada de barreiras» que se

elevàosobre a borda septentrional: sào mon-

tauhas altíssimas formadas de hum barro mui-

to fino de difFerentes cores, roxa, amarella,

encarnada, e branca: deste barro" se servem

no Estado para pintar canoas, cuias, &c. Aqui
forma o rio diversas correntes assaz difficeis

ás canoas: he preciso puxallas á corda para

se poderem vencer."
" Dia 15 : Das 8 para as 9 da manha

aportámos na Villa de Serpa, onde nos demo-
rámos o resto do dia. Sahi á Igreja, e se can-

tarão os Louvores de Deos. De tarde concor-

rendo mais algum Povo, íiz Pratica, em que
procurei dispor os ânimos para na volta se

confessarem de suas culpas-,, e- receberem o

Sacramento da Cnrisma."
"Dia 16: Tendo navegado hum peque-

no espaço, avistámos sobre a margem direita

grande numero de Gentios, Nação Mura. Já
nos dois dias precedentes alguns tinhâo abor-

dado as nossas canoas em pequenas embarca-
ções feitas de casca de páo : aqui porém esta-

va a praia cheia delles, e soube que no mes-
mo Lugar tinhào a sua habitação interina; ser-

vindo-lhes de único abrigo os ramos das arvo-

res. Alguns dos meus companheiros sahírão. â
terra, e observarão que não tinhão diíferença

de huma manada de porcos : Judo anda nu,;

e assim tanto mulheres , como homens rèma-
vão as suas. canoas, e vinhão ás nossas, sem
se lhes divisar algum rasto de pejo: trazem
furadas as orelhas, e hum, e outro lábio;, e

aos buracos introduzidos tornos de páo, que
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tiravão quando lhes dávamos signal para isso.
Fiz alta diligencia por saber se conheciào a
Deos, ou mostravào algum sentimento de Re-
ligião; e como nenhum dos nossos entendia a
lingoa, totalmente desconhecida, vali- me de
hum índio nosso, que tinha sido prizionado
por elles, e por aqui procurei examinar se esta
misera gente dava algum signal de Religião

:

declarou o Lingoa, que não réndiãõ adoração
nem ao Sol , nem á Lua , nem a páo, nem a
pedra, nem finalmente a cousa alguma; e que
jamais enxergara nelles acção, por onde se
descubrisse este sentimento; sendo todas diri-

gidas á conservação do corpo. Esta Nação foi

nossa inimiga jurada, e ainda ha pouco tem-
po era quem fazia a viagem do Certão summa-
mente difficil pelos contínuos assaltos

, que
davão ás canoas : punhão-se de espreita nos
lugares sobranceiros, onde o rio forma cor-
rente; e repentinamente cahião sobre os pas-
sageiros com huma nuvem de frechas, prepa-
rados logo os arpéos para afferrarem as canoas
ao passo, que erão levadas pelo fio da corren-
te. Agora estão em paz comnosco , dizem,
por se verem acoçados de outro Gentio mais
poderoso: mas não querem ainda situar-se de
todo em as nossas Povoações; julgo por con-
servarem algumas reliquias de desconfiauça

:

talvez que dissipadas estas com as repetidas
demonstrações de afíabilidade, que vão des-
cubrindo em o nosso trato, em pouco tempo
terei a alegria de os ver no seio da Igreja; que
presentemente não acho meio para isso, atten-

dida a sua brutalidade, o seu desvio, e não
haver Sacerdotes, que percebão aquelie idio-

ma."
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" Dia 17 : Continuarão a apparecer diver-

sas canoinhas do Gentio. Ao romper do dia,

deixando o Amazonas á direita, entrámos pelo

rio Madeira, que desagoa no mesmo Amazo-
nas, e sobe até Santa Cruz da Serra do alto

Peru: he carreira de Mato Grosso. Neste rio

só temos huma Povoação pertencente ao Es-
tado do Pará, a Villa de Borba, que agora

vamos buscando, e dista vinte e quatro legoas

da foz. do mesmo rio. AUi encontrámos a Ex-
pedição dos Naturalistas, que se dirigia para

Mato Grosso: e como se demoravão á espera

de remeiros, e também para fazerem as suas
observações; logo que os tivemos cumprimen-
tado, fomos proseguindo a nossa derrota. Pe-
la huma hora da tarde vimos algumas palho-

ças sobre a margem da parte direita: era Gen-
tio Mura, pacifico como os outros, que temos
encontrado: apenas avistarão as nossas canoas
concorrerão á praia homens, e mulheres, to*

dos nus conforme o seu costume, dando varias

demonstrações de alvoroço: fizemos-lhes aceno
para que nos viessem fallar; desatarão logo a
correr muitos delles para as suas choças a
buscar os remos ; e em pouco tempo se jun-
tarão quatro canoinhas ao pé de mim : trata—
mollos com muito agrado, e singularmente o
Principal, que dizião ser hum da commitiva

;

ainda que não mostrava outra differença mais
do que hum trapo de algodão grosso, e muito
cujo, com que cubria as partes, que se não
nomeão: com tudo era jovial; entendia algu-
mas palavras da lingoagçm dos nossos índios;
e por sinaes fazia conhecer muitos dos seus
sentimentos: vestimollo de calções, colete

>
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nisa de chita, e ehapeo: pulava de gosto: e os
companheiros espantados a olhar para elle,

como estranhando a figura. Bem nos rnoveo a
riso este espectáculo. Prometteo-me de dar na
volta dois meninos para irem em minha com-
panhia; e eu de o visitar na sua Povoação; o
que duvido se farei por nâo manchar os olhos,
e o coração com objectos tão indecentes: que
na verdade parece incrível que as mulheres,
sendo hum sexo naturalmente vergonhoso, só
entre aquella Nação cheguem ao ponto de des-
conhecerem que lhes he indecorosa a total nu-
dez dos seus membros. Póde-se affirmar com
muita verosimilhança que estes ;Povos estão
na infância da Sociedade: como debaixo de
hum ceo benigno nenhuma necessidade tem
de repararem as suas carnes contra as injurias

do tempo; antes o seu mesmo desmazello os

convida a pouparem-se a todo e qualquer tra-

balho, que lhes não he ordenado por htuna
necessidade extrema; por outra parte não ten-

do algumas idéas do luxo, que o costume in-

sensivelmente foi introduzindo entre as Na<-

çôes, deixão-se ficar no estado de huma abso-

luta nudez , e só -algumas pessoas do sexo

masculino se contentão com humas ligeiras

tangas de entrecasca de arvore. São porém
muito apaixonados estes, assim como os mais

Gentios, de outros enfeites, com que ornão os

braços, as pernas, o nariz, as orelhas, e bei-

ços, trazendo dependurados delles vários fra-

gmentos de ossos, conchas, palhas, &c. : ou-

tros desenhão na pelle huma multidão de lis-

tas de figuras diversas, custando-lhes estos

pinturas muitas dores, e muito tempo: outros
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trazem o corpo emboçado de certas tintas, e
ainda de lôdo$ usando destas deformidades
industriaes talvez nao tanto para aformosearem

o corpo, como para lhe darem hum ar impos-
tor, a fim de aterrarem os inimigos com a sua
presença. De noite vimos vários fogos em ter*

ra, signal de que alli se achava algum corpo
de Gentio."

'? Em todo o dia 18 tivemos hum calor in

supportavei sem bafo de vento."

"Dia 19: Armou-se logo pela manha hu-
<nia grande trovoada, toldando-se o ár de ne-

gro muito escuro
;
porém felizmente se desfez

em agoa. Seriào 8 horas da tarde quando che-

gámos á Villa de Borba: logo sahimos a terra,

dirigindo-nos á Igreja, onde se cantarão os

-Louvores de Deos, e somente disse algumas
palavras ao Povo insinuando-lhe o fim da Vi-

sita."

ií
l Dia 20 : Feita a Visita da Igreja, e ce-

lebrado o Augusto Sacrifício instruí o Povo
com huma falia dilatada: depois nos sentá-

mos no Confessionário até horas de jantar. De
tarde Chrisma, e Pratica/'

" Dia 21: O mesmo: e como a maior par-

te do Povo tinha sido chrismado no anno ante-

cedente pelo meu Vigário Geral do Rio Ne-
gro

,
para o qual , e juntamente para o das

Minas de S. Félix alcancei esta faculdade da
Sé Apostólica , attendida a grande distancia "',

em que se acháo estes Lugares da Capital,

nào se me fez difhcil concluir tudo no mesmo
dia : soltámos o ferro pelas 8 horas da tarde.

Borba he Villa pequena: conta duzentas al-

mas entre índios , e moradores brancos j ou
TOM. I. Tt
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mascavados: tem hum Destacamento de Sol-
dados com seu Comrnandante, que servem
para resistir aos ataques do Gentio, de que
estão cheios os matos contíguos á Povoação:
era outro tempo forão mui frequentes estes as*
.saltos, sempre fataes aos nossos; e he a causa
porque a Villa se acha tâo despovoada : .hoje
porém com a paz dos Muras vivem em mais
repouso. A Villa está situada em hum alto so-
bre o rio, e não deixa de ter vista agradável

;

porém he toda de palha,, á excepção de huma
casa destinada para as Consultas relativas á
Demarcação dos Domínios Régios Portuguez,
e Hespanhol ; cujo edifício, que não deixa-
va de ser regular, e magnifico, hoje se vê
quasi todo em ruínas. A mesma Igreja está
cuberta de huma ruim palha, as paredes es^
buracadas, e negras; o pavimento de terra
solta; os Altares nus, e com bastante inde-
cencia

;
pobríssima de ornamentos , e alfaias.

£ que direi dos costumes dos habitadores?
£m tudo a mesma deformidade. O vicio da
incontinência domina quasi geralmente. Nem
podia deixar de ser assim, depois de se verem
arrastados das suas infames cadeias os dois
Chefes Ecçlesiastico , e Politico: vinguei-.me
em clamar, e reprehender já publicamente na
Igreja, já a cada hum em particular. Nesta
Villa se acha retirado hum grande corpo do
Gentio Mura, mil e tantas almas^ para onde
descerão do fundo dos matos, e couservão ar-
ménia com os moradores : alguns já tem feito

suas casas pegadas ás dos nossos índios, e
váo plantando roças; no que deixão ver, que
sinceramente querem a nossa amizade : estào
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ainda muito boçaes : ninguém percebe o sett

idioma, e só se alcanção alguns dos seus pett-

sameutos pelo soccorro de hum interprete, ín-

dio nosso, que captivárão sendo pequeno, e

com elles vive: conservão os mesmos costu-

mes brutaes, com que forào creados no mato:

os principaes tem sete, oito, e mais mulheres;

os outros huma só; porém he livre à cada

hum separar-se do seu consorte quando lhe dá

na vontade. Nao appareceo mulher na Villa

em quanto lá estive: perguntei a causa; res-

pondeo o interprete ; que tinhão medo de

mim : creio que feridas da palavra Pahi-assu

com que no Paiz nomeiào o Bispo; isto he,

Padre grande; julgavão que eu era alguma

fantasma medonha. Em os dois dias, que alli

estive, quiz o Gentio obsequiar-me com o seu

brinco costumado : nào vi maior inferno :
era

huma longa corda de figuras corpulentas,

e temerosas, que mais paredão feras do que

homens ; os corpos pintados , ou para dizer

melhor, enlameados de differentes cores, to-

dos einbocando tabocas, que são certos ca-

nudos mui compridos, e grossos, e fazendo

hum tal ruído, que mette medo: esta corda

era precedida de outros, que levavão nas màos

arcos, e frechas; e hum finalmente no couce,

-que dirigia a procissão, fazendo differentes vi-

sagens. Consistio a dança em darem algumas

voltas ao som da confusa, <e desentoada vo-

zeria: mas reparei que guardavão certo com-

passo, o que não tinhão difíerença de hum
Regimento, quando vai em marcha, senão em
deitarem o pé com mais valentia. Como sem-

pre estive persuadido que não pode haver JNa-

Tt 2
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çâo4ão barbara, e cega, aquém seja absolu-
tamente descoabecida a primeira causa: (que
na verdade, se aquelle que ouve tocar huma
Cithara, ou vê hum edifício regular, e mages-
toso, logo se lembra de mâo hábil, que pro-
duz estes admiráveis effeitos) parece também
que qualquer homem, que tenha o juízo sào,
nâo poderá fitar os olhos na belleza dos Ceos,
e de toda a maquina do Universo sem presen-
tir (seja embora confusamente) a mâo do seu
Author, e por hum instincto natural nào pro-
cure render-lhe alguma espécie de culto. Eis-
aqui porque nâo deixo de insistir neste exa-
me todas as vezes que se apresenta occasiào
favorável. Inquirido o Lingoa sobre o men-
cionado, ponto, explicou-se pelos mesmos ter-
mos do outro, que já referi; accrescentando,
que fora elle o primeiro, que tinha inspirado
áquelles bárbaros algum conhecimento de
Beos por occasiào das trovoadas , dizendo-
lhes que era a voz do Topána (assim cha^
mâo a Deos na lingoagem do Paiz.) Assaz
trabalhei com este índio, e com o Comman-
dante, e Vigário, para que os fossem attraindo
á nossa Santa Religião, ao. menos os meninos;
que procurassem instruillos, e d-ispollos para
o Baptismo: mas disserâo-me, que nâo era
possível arrancallos dos braços das mais; e
que alguns, que se tmhâo baptizado (o que eu
prohibi, em quanto nâo houverem provas mais
seguras da estabilidade desta Nação; menos
no caso de perigo de morte) fora preciso fa-
zer grande violência ás mais ; e que algumas
apenas virão que o Sacerdote mettia sal na
boca dos filhos > deitarão a fugir com elles*
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tirando-lhes o sal da boca a toda a pressa.
Com tudo seguráráo-me os Puincipaes que da-
qui em diante os meninos havia© de ir á Dou-
trina, e que os adultos, logo que aprendessem
a Iingoa, estavào na resolução de receber o
Baptismo. Deos sabe o que será. Aqui mata-
rão huma cobra de 30 palmos de comprido,
e três de grosso: pedi ao Commandante que
lhe mandasse tirar a pelle ; e a levo comigo.
Outra de 40 palmos, disse ci mesmo Com-
mandante que se tinha morto , havia algum
tempo : e também que hum Jacaré investindo
huma moça de vinte annos, que se estava la-

vando, a arrastara ao fundo d'agoa, e que de-
pois apparecêra morta na praia."

"Dia 23: Pelas 11 horas da manhã está-

vamos na boca do rio Madeira, e deixando-a
em continente fomos subindo pelo Amazonas
em demanda da foz do Rio Negro , vinte le-

goas afastada. Perto da noite chegarão a nós
duas canoas de Muras a pedir farinha, offere-*

cendo-nos algumas tartarugas*"

"Dia 24: Grandes correntes; vento con-
trario: andámos muito pouco. Hoje tivemos o
primeiro assalto da praga do piúm: he hum
insecto semelhante ao pequeno mosquito: fer-

ra; logo nódoa vermelha, acompanhada de
huma comichão insoffrivel ; depois chaga. Es-
tamos já bem marcados."

" Dia 26: Tivemos logo de madrugada o
desgosto de perder huma fateixa da minha ca-
noa: era fundo alto; pegou em madeiro gros-
so; e apezar de todas as diligencias não foi

potísivel arrancalla. Hoje temos visto varias

palhoças do Múra,
;
ajgumas pessoas sobre a

1
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praia, outras remando nas suas canoinhas, en-

tre as quaes vinhão duas mulheres nuas, se-

gundo o seu costume. Reparo que estes ín-

dios parecem ser mais afiáveis que os nossos:
e até se difterençao delles em tereln barba pela

maior parte como os Brancos, Pedem muito

;

mas contentão-se com tudo que se lhes dá: o
seu gosto porém mais especial são facas, ma-
chados, farinha, missanga , &c. Appontava-
lhes para o Ceo\ batia nos peitos : troncos mu-
dos : o que fazião era pegar-me na túnica, e
abrir a boca: como dando a entender que que-
rião roupa, e farinha. Algum bem lhes tem
feito meus Companheiros nesta viagem."

"Dia 27: Pelas 9 horas da manhã che-
gámos ao Pesqueiro das tartarugas destinadas

para a meza da Real Demarcação, onde esta-

vão só três Soldados e alguns índios. Provi-
dencia grande he esta das tartarugas, sem as

quaes seria nimiamente difficil, por não dizer

impossivel, sustentar-se a Tropa, e o resto do
Povo, visto haver falia de gado vaccum por
estes lugares, e d'outros subsídios, de que
abunda a Capitania do Pará: mas as tartarugas

supprem tudo. São monstros: algumas ha, que
carregão dois homens: no sabor, e na vista,

depois de guizadas, não tem muita differença

da carne de carneiro : achão-se-lhes cento e

vinte ovos, e mais, de que no Paiz fazem
manteiga para a luz, e também para tempero
do comer. Quando chega o tempo, em que
desovão, sobem do rio ás praias, abrem com
as unhas huma grande cova na arêa, onde dei-

xão os ovos bem cubertos , calcando ainda

com o peito o mesmo lugar. Depois de ai-
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guns dias apparecem na superfície enxames de
turtaruguinhas, e vào logo correndo ao rio.

.Este tempo da desova he o mais favorável á
pesca : estào as praias cheias ; correm os ín-

dios; voltào^nas de costas: ficào prezas, sem
poderem dar mais hum passo. Anoiteceo-nos
perto da foz do Rio Negro : logo a deixámos
â mão direita, e proseguimos pelo mesmo
Amazonas (que daqui para cima toma o nome
de Solimões) a demandar a Villa de Ega, oi-

tenta e tantas legoas apartada da boca do Rio.

Negro/'
"Dia 28: Que estragos horrorosíssimos

vai fazendo este rio por toda a margem ! Cui-
dava eu que seria menos á proporção que se
avizinha á sua origem: mas parece que he
mais feroz. A cada passo encontrámos riban-
ceiras cahidas, troncos de numa massa enor-
me arrancados pela raiz : em partes estào as
margens juncadas destas ruinas. De tarde vi-

mos outro Pesqueiro pertencente ao Governo,
do Rio Negro."

"Dia 30: Apparecêrão logo pela manha
varias canoas do Gentio Mura, e chegando ás
nossas fizerão muita festa : vinha hum Sargen-
to Mor dos mesmos com alguns homens, e
mulheres : aportámos ; fui á Povoação nova-
mente situada naquelle lugar; já tinha sua
formalidade, e as casas deixavão ver menos
immundice. Estava com elles hum Soldado
por ordem do General Commissario das De-
marcações, para os domesticar, e dirigir; a
este recommendei muito o ensine, principal-

mente dos meninos, e que estando algum em
perigo de morte o baptizasse. Disse-rae eUe

i
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que todos desejavão fazer-se Christãos, e eu
YOii advertido de expor a JNossa «Soberana este

importantíssimo negocio : que presentemente
nada posso senão gemer. Cortou-me o coração
o ver aquella nudez quasi universal: os ho-
mens, alguns tinhão seu reparo nas partes ver-
gonhosas ; mulheres, só duas vi com élle; to-

das as mais como sahíráo do ventre: e assim
se punhão diante de nós rindo, e fallando pela
sua lingoagem sem o menor aballo : algumas
trazião mettidos ossos de peixe muito alvos
nos beiços, e nas orelhas: outras vários ris-

cos de tinta encarnada pelo rosto , e costas.
He a sua sécia. Que fio delicadíssimo estava
fiando huma delias ! todos pasmámos de ver
tal arte em gente tào grosseira. Muito me can-
cei com huma velha para me dar o seu curu-
mim (assim chamâo os meninos na lingoa na-
cional) ; mas inutilmente : enfurecida punha
os olhos em mim, e entrava a rosnar, e a fazer
com as mãos não sei que garatujas ameaçado-
ras : soube que queria dizer, que eu tinha
muitos parentes Brancos; que me contentasse
com elles. Já fica advertido, e agora nova-
mente me certificou o Soldado que todas amão
perdidamente os filhos, e nunca os largão do
colo em quanto são pequenos. Hum pouco
mais adiante vimos algumas palhoças do mes-
mo Gentio. Aqui se me oflfereceo á vista huma
cousa bem digna de ponderação: tinha a cor-
rente com o tempo minado, e destruído hum
grande espaço de terra: nada apparecia na-
quelle sitio senão agoa, á excepção de hum
grossa, e, levantado madeiro, que apezar de
toda a fúria das ondas, perseverava immovel-
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mente arreigado no leito cio rio, quinze braça?,

pouco mais ou menos, em distancia da mar-

gem : estava descarnado, e meio carcomido;

d'onde inferi, que era velho, e de muitos ân-

uos 1 notava com a corrente, resistindo á sua

violência como hum penedo, sem perder mui-

to da direcção perpendicular. Confesso que

me fez espécie este objecto; e por algum tem-

po náo pude tirar os olhos delíe, parecendo-

me que por aquelle ser mudo, e desanimado
queria o Ceo instruir-me de hum dever essen-

cial ao meu Ministério: quero dizer; julguei

que alli tinha huma imagem bem própria e

sensível da constância Christà; virtude muito

necessária a qualquer Catholico; mas sobre

tudo a hum Bispo, que deseja não ter só este

titulo oco e infructifero. Continua a praga do
piúm, insecto impertinentíssimo : não se pode-

rá crer quanto incommóda ; são picadas de
lanceta."

Outubro. " Dia 3 : Algumas trovoadas te-

mos sentido depois de entrar no Rio Solimões:

hoje duas; porém a segunda mais terrivel

,

quasi toda se desatou em vento : estivemos em
grande perigo não tanto pelo furor das ondas,

como por nos acharmos em hum fundo cheio

de páos ; e além disso a terra da margem des-

abando por instantes, e ameaçando-nos com a

queda de muitas e grandes arvores: que na
verdade he este hum perigo que quasi sempre
levamos diante dos olhos."

" Dia 4 : Toldou-se o ár por duas vezes,

e se armou trovoada, huma delias ao cerrar

da noite, e por isso mais temerosa ; mas não

durarão muito. Pelo meio dia deixámos á es-

tom. i. vv
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querda a rio Peru, que descendo da Provín-
cia Hespanhola, que tem o mesmo nome, o
conserva até perder-se no Amazonas, ou Soli-

mões. Na boca mostra trazer o mesmo volume
de agoas que este. He rio mui frequentado
dos nossos por causa dos excel lentes effeitos,

que se encontrão nas suas margens."
" Dia 5: Logo ao sahir do Sol quiz dizer

Missa por ser Festividade da minha devoção

:

tinha acabado de dar graças, eis-que começa
a cubrir-se o orizonte de nuvens muito gros-
sas, e cerradas, as quaes sem fazerem maior
estampido, quasi instantaneamente soltão so-
bre nós hum chuveiro tão furioso, que pouco
faltou para não irmos ao fundo : quebrou o
braço do leme : a canoa do meu Secretario ar-
rojada do vento esgarrou sobre a miuha, e
quasi que se despedaçarão ambas : em fim foi

Deos servido que o tufão durou pouco tempo;
pois sem governo de leme v e com hum só fer-

ro estávamos em muito risco. A* noite fomos
ameaçados de outro furacão; mas desvaneceo-
se logo. Todos vamos cortados de susto no
meio de tantos perigos: até o Marinheiro da
minha canoa» não obstante ser homem do mar,
vai aterrado: pergunto-lhe ás vezes para o ou-
vir: por quanto voltaria ao rio Solimòes? nem
que me dessem cincoenta mil cruzados, res-

ponde prompíamente : e eu creio que não se-

ria preciso mais do que acenar-lhe com algum
pequeno interesse. A verdade he, que eu nun-
ca me persuadi que a navegação deste rio ti-

vesse tantos incommodos. Só peixe não falta,

e ovos de tartarugas, e de marrecas, de que
estão as praias semeadas: já ninguém os quer/'"
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" Dia 6 : Tivemos de manha huma pas-

sagem difficil, e arriscada. Estava huma ri-

banceira mui alta, que mais parecia montanha

coroada de grosso arvoredo, em parte amea-

çando eminente ruína: junto da sua raiz cor-

ria o rio com espantosa violência; por alli ha-

víamos de passar forçosamente, e á corda por

não fazer vento, e os remos em tal conjunctura

serem inúteis: tínhamos já vencido .a maior

dificuldade, senão quando quebra a corda,

e somos arrebatados pelo fio da corrente hum
bom espaço. Acudio Deos, e não houve peri-

go. Pouco adiante deo a canoa em hum banco

de arêa, e com assaz violência, que me cau-

sou não pouco susto."
" Dia 9 : Apertão os calores : a praga

cada vez mais desesperada: eutrão a adoecer

os índios da esquipação: e eu já sinto alguma

differença na minha saúde. Hoje matarão os

índios hum Jacaré; mandei que o puxassem

á praia; era pequeno, não tinha mais que dez-

eseis palmos de comprido: mas assim mesmo
tão duro do ventre, que resistia aos golpes do

machado como hum penedo."
" Dia 10: Vimos de tarde três canoinhas

do Gentio Mura: huma delias chegou á falia

trazendo hum homem, e hum menino: aquelle

nos mostrou muito agrado, offerecendo-nos tar-

tarugas. Soubemos quetinhão a Povoação per-

to; mas não a vimos."
" Dia 11 : Peias 9 da manhã chegámos á

boca do rio Coary, por onde subimos a de-

mandar huma Povoação nossa em distancia

de quatro legoas. Este rio corre do Sul ao

Norte, baixando das serranias do Cusco; na*

vv 2
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vega-se agoa arriba por espaço de alguns me-
zes. Logo que entrámos nelle, sentimos todos
hum allivio muito considerável : dissipou-se
quasi inteiramente a praga: ár fresco, e sadio:
agoas cristalinas inclinando hum pouco para
a cor do alambre: praias de arêa muito alva,
e limpa. Parece que o Senhor compadecido
da nossa fadiga tinSia aparelhado de propósito
aquelle lugar tào ameno para o nosso refrigé-
rio. Era noite cerrada quando chegámos ao
porto de Alvelos, que he o nome da Povoa-
eao."

"Dia 12: Pela manha visitada a Igreja»,
efeito ornais, que he do costume, procurei
instruir o Povo com huma longa Pratica. De
tarde chrismei os meninos: e como era Do-
mingo fomos em procissão pelas ruas cantar o
Terço de nossa Senhora: concluio-se o acto
com instruiçào ao Povo,"

« Dia 13: Celebrado o incruento Sacrifí-
cio, houverão algumas Confissões. Examinei
os meninos da Doutrina Christã, que achei al-
gum tanto atrazados por desmazelo dos pais;
porque o Vigário constou-me nâo faltava á sua
obrigação : depois instruí o Povo largamente,
e com assaz força invectivei contra hum es-
cândalo publico, e de consequência, que ha-
via no Lugar. Graças a Deos, nào foi sem fru-
eto

;
quando menos esperava, vem ter comigo

o culpado; expõe-me a sua miséria com de-
monstrações de arrependimento

;
pede que o

ajude a arrancar do atoleiro; dispenso com
elle sobre alguns embaraços, que o retarda-
vâo, e náo erão alheios da minha jurisdicção?
fica saltando de alegria; e assevera por quanto.
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ha de mais sagrado, que dalli em diante quer
cuidar na sua salvação com toda a efficacia.

Depois de jantar chrismei os adultos, que não
erão muitos pela razão, que fica apontada a
pag. 329 : e por estar algum tanto cerrado
do peito pouco fallei ao Povo. Em fim dadas
as providencias necessárias, nos recolhemos ás
canoas, e nessa mesma noite sahimos daquelíe
porto. Al velos he Povoação pequena; não
chega a contar trezentas pessoas entre índios,

e moradores: está situada, sobre hum bellissi-

mo areal ao longo da grande bahia, que alli

forma o rio com vista mui desafogada, e ale-

gre. Que gosto não era ver aos pobres índios
da esqui pação depois de três semanas de tra?

balho violentissimo, e não menos incommodo
dos impertinentes insectos (que nelles fazem
maior estrago pelos acharem nus, como vão
remando commummente) que gosto, digo, não
era vêllos estendidos por aquella praia á som-
bra de viçosos arbustos, já banhando-se na
cristalina agoa

, já folgando com os Jacarés

,

e outros peixes! Consolei-me muito de que ti-»

vessem este allivio ; e todos o sentimos. Mas
tornando á descripção do Lugar, as casas são
de palha, e muito damnificadas: a Igreja, ain-

daque também cuberta de palha, não fora má;
mas presentemente inclinada toda para huma
banda ameaça grande perigo: trabalha-se em
apromptar outra, e já está em boa figura: he
muito pobre de ornamentos, e alfaias. Os mo-
radores, que ordinariamente forão Soldados
•vindos do Reino, e casados com índias, vi-

vem pobremente por falta de braços para cuL.

tivarem a terra; além de ser esta muito injes>

i
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tada da formiga chamada saúba, insecto, que
segundo me afhrmárão, não deixa vingar al-

guma casta de plantação. Tem suas cabeças
de gado vaccum; porém o seu sustento ordi-

nário são tartarugas, de que ha abundância.
He Lugar frequentado do Gentio Mura: tra-

zem tartarugas, frechas, e salsa, e os morado-
res lhe recompensão com facas, machados,
&c. Porém não ha puxallos á vida social, e

menos ao grémio da Igreja; sendo o maior
obstáculo a ignorância do idioma."

"Dia 14: Erão 7 horas da manhã quan-
do chegámos á boca do Coary, e logo fomos
proseguindo a sobicla pelo rio Solimões, pro-

curando a Villa d' Ega. He para admirar
quanto a praga infesta as margens deste rio:

apenas chegámos a elle, repentinamente nos
vimos cercados da mesma nuvem de piúm

,

que antes nos incommodava."
" Dia 19: Finalmente bem fatigados por

conta das trovoadas, correntes, calores, e pra-

ga, que tudo nestes dias concorreo em abun-
dância, chegámos á Villa d'Ega pelas 7 horas

da tarde accompanhados dos dois Commissa-
rios das Reaes Demarcações Portugueza, e

Hespanhoía, que nos tinhão vindo esperar

nos seus escaleres com todos os Officiaes de
huma, e outra Partida. Logo nos encaminhá-
mos á Igreja, e se cantarão os Divinos Lou-
vores: de caminho visitei a familia do Com-
missario Hespanhol, que nos recebeo com ex-

tremo jublilo, e civilidade: houve copo d'agoa

magnifico ; depois do qual fui conduzido á

minha residellcia.
,,
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"Dia 20: Logo pela manha nos dirigimos

á Igreja; e feito o que he do costume, preguei

hum bom espaço. A tarde gasto u-se em visi-

tas, e em dar hum passeio, de que muito ne-

cessitava/'
" Dia 21 : Pela manha celebrado o Au-

gusto Sacrifício, fiz huraa longa Prática, e

com bastante vehemencia, por julgar que as-

sim era preciso. De tarde passeio."
" Dia 22 : De manha Confissões , Chris-

ma, e Pratica. De tarde correcções de alguns
culpados."

" Dia 23: O mesmo que hontem; só com
diflferença da instrucção ser mais dilatada, e
vehemente. De tarde continuarão as correc-

ções: derâo-se outras providencias, e concluí

despedindo-me, e tirando algumas esmolas
para os pios Estabelecimentos, que estou eri-

gindo na Capital do Estado. Sahimos d'Ega
na madrugada do dia 24. Esta Villa em si

mesma pouco considerável, presentemente nào
deixa de o ser pela união das duas Partidas

Portugueza, e Castelhana, que nella residem
para o fim da Real Demarcação dos Domínios
de huma, e outra Coroa. Com tudo está mui-
to bem situada ao longo de huma espaçosa ba-

hia, livre de praga; ár sadio; e fartura de pei-

xe: conta quatrocentas e tantas almas, Índios
pela maior parte, sem fallar nas pessoas per-

tencentes á Tropa. Algum tempo foi mais po-
pulosa, como todas as outras do rio Solimões;
porém com o Serviço da Demarcação cada
dia vào esvaindo sensivelmente ; e se a Sobe-
rana nào dá alguma providencia favorável, em
pouco tempo ficará tudo deserto: porquanto
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empregados quasi sempre os índios no Servi-

do mio só Real, mas dos particulares, não
tem tempo de fazerem roças, nem de especa-
rem casas, nem de cobabitarem com suas mu-
lheres; de sorte que muitos aborrecidos, e des-
gostosos se entranhào nos matos sem appare-
cerem mais; servindo ainda de fazerem odioso
ao Gentio o nome Portuguez com a desagra-
dável noticia que lhe annunciao da nossa des-
humanidade. Em todo o tempo que me demo-
rei nesta Villa recebi obséquios mui distinctos
da Tropa Hespanhola, singularmente do Che-
fe, e da sua família, pessoas muito civis, e
-de nào menos probidade: sempre me assisti-

rão em todas as acções Ecciesiasticas; as Pra-
ticas, ouviào-nas com exemplar compuncção,
-e muitos se confessarão, como também dos
nossos. Tenho motivo para dizer, que a minha
^inda a Ega foi útil a muitas pessoas: pelo
menos huma parece que estava esperando por
mim, para surgir do pego profundo, onde de
muitos annos a retinha o inimigo. Póde-se jul-

gar do estado, em que se achão os costumes
desta Villa, pela qualidade das pessoas, que
nella existem: nada porém me aírligio tanto,

como o escândalo publico, que hum dos prin-

cipaes entre os nossos estava dando a toda a
Capitania com circumstancias bem pouco de-
corosas á sua authoridade, e ainda á Nação :

eorrigi-o particularmente , e com suavidade

;

segurou-me que se queria emendar, e deo al-

gumas provas disso. Sempre me lembrarei
com ternura do agazalho, que devi áquella
Senhora Castelhana (mulher do Commissa-
rio) : pois a modéstia, e devoção, com que as-
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sistia no Sagrado Templo com suas filhas; a
bella educação, que dava a estas, fazendo as

confessar todos os mezes , e conservando-as
exemptas do luxo, aindaque ornadas decen-
temente; nunca ociosas, mas entretidas nos
serviços mais humildes da casa todo o tempo,
que lhes restava do estudo do Francez, e La-
tim, em que as fazia instruir í Provera a Deos
que este systema agradasse a todas as Senho-
ras Portugnezas. Engracei muito com huma
Rapariga índia descida do mato, havia pouco
tempo; ouvio-me pregar na Igreja; foi para
a casa, e pôz-se a instar com a Senhora, que
a deixasse, que se queria ir com o Bispo:
fallei-lhe depois, e vi que insistia sempre na
mesma piedosa teima ; e isto sem me entender
palavra, nem eu a ella. A igreja he pequena,
euberta de palha como todas as casas da Vil-

la; porém limpa, e tem alfaias sufficientes : he
dedicada a Gloriosa Santa Thereza de Jesus,
da qual tem huma bella Imagem em vulto.

Aqui cantarão as índias o Tantiim ergo, e ou-
tras letras com tanta graça, que nos causou
admiração: soube que tinhão sido instruídas
em outro tempo por quem entendia Musica, e
que chegarão a cantar Missa de órgão: hoje
restão poucas, e essas já idosas/*

"Dia 24: Pelas 10 horas da manha che-
gamos ao Lugar de Nogueira situado sobre a
mesma bahia bem defronte d' Ega; logo nos
encaminhámos a Igreja, e se fez o que he do
costume: confessárào-se algumas pessoas : de
tarde chrismei : e como tinha chamado alguns
moradores deste Lugar a Viila d' Ega para me
informar do que era preciso, e me achava hum

tom. j. xx
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pouco indisposto, conclui tudo no mesmo dia.
Nogueira he huma das melhores Povoações do
Estado, muito fresca, e alegre : fructa em
abundância, especialmente laranjas: estão os
quiutaes, e as mesmas ruas cheias de laranjei-
ras, táo copadas, e viçosas, que he hum gos-
to vêllas: casas bem reguladas: a Igreja me-
lhor que a d'Ega; ainda que pobre de alfaias

:

não ha praga: só os costumes em muita laxi-

dáo. Como este Lugar fica vizinho d'Ega,
concorrem a elle os Militares de huma, e ou-
tra Partida com o pretexto de desafogo, e vení
unicamente soltar as rédeas ao seu desordena-
do appetite. Examinando o livro dos Baptiza-
dos, achei que a maior parte erâo filhos de pais
incógnitos. Todavia disserâo me, que desde
certo tempo são menos frequentes aquellas di-
gressões. Conta a Povoação para cima de qua-
trocentas almas; porém só me achei com mu-,
lheres por andarem os Índios quasi todos no
serviço."

" Dia 25 : Pela tardinha aportámos no
Lugar de Alvarães; e nesse dia, por continuar
ainda a minha indisposição , não fiz mais do
que visitar a Igreja."

"Dia 26: Confissões, Pratica, e Chris-
ma: concluio-se tudo de manhã. Consta este
Lugar de duzentas e tantas almas: está situa-

do sobre hum lago junto do Amazonas; por
cujo .motivo he muito sujeito á praga do piúm;
presentemente reinava alli a moléstia das ee~
zoes, espécie de epidemia, que lhe fora com-
municada do rio Jupurá, não muito distante,

onde este mal tem feito os mais horríveis estra-

gos. Ha fartura de peixe, muita salsa, e ca-;
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cáo. Algumas desordens achei, ainda que não
tantas como em Nogueira. A Igreja he pe-

quena, e não deixa de estar aceadinha. Aqui
puz termo á Visita pelo que toca ao rio Soli-

mões: he verdade que me restavao ainda qua-
tro Povoações; porém ficando em distancia de
hum mez de viagem, e com maiores incommo-
dos, e perigos do que até agora: por outra
parte, vendo os Índios da equipagem cança-
dos; a família assaz mortificada; e eu mesmo
mofino, e com receio bem fundado de me im-
possibilitar para o trabalho, que agora verda-
deiramente he que principia, resolvi mandar
Visitadores áquelles Lugares; e no mesmo dia

26 perto da noite voltámos em direitura á foz

do Rio Negro. Era para ver a alegria, com
que todos festejavão esta descida : parecia-
Ihes que sahião de hum Purgatório: e entào
a ligeireza espantosa das canoas, que levadas
da corrente quasi nào tinhão precisão do im-
pulso dos remos! Em fim o espaço, em que
tínhamos consumido vinte e hum dias de mui-
ta fadiga, e trabalho, vencêmollo em três, e
quatro noites; não obstante ser conjunção de
Lua, e termos por essa causa algumas trovoa*
dás."

"Dia 30: Erão 4 horas da manhã, quan-
do entrámos pela boca do Rio Negro : logo fo-

mos sobindo por elle em demanda da Villa de
Barcellos, distante algumas 80 legoas: he o
Lugar, onde reside o General Commjssario da
J)emarcação, e assim também o Governador
desta Capitania. Pelas 8 horas chegámos ao
Lugar denominado Fortaleza da Barra, três

|egoas acima da fóz. Alli nos estava esperam»
xx 2
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do por ordem do General Commissario o Te^
nente Coronel Joáo Baptista Martél, que nos
veio receber ao porto: dirigimo-nos á Igreja;
e depois de celebrado o Augusto Sacrifício

,

estando já em casa do Commandante da For-
taleza, recitou o mencionado Martél hum bel-
lo Elogio, e alguns versos, em que procurou
desempenhar judiciosamente a sua Conimis-
sâo. Logo depois de jantar proseguimos via-

gem , reservando para a descida a visita da-
quella Povoação. Este rio, não muito espaçoso
na sua foz, vai-se alargando consideravelmente
á medida que se afasta delia ; em partes tem
largura de quatro, e seis legoas ; he retalhado
de muitas Ilhas, o que faz a navegação assaz
favorável; limpo de toda a casta de praga; as
margens c libertas de alvos areaes, e de hum
arvoredo viçoso, não muito alto, e espesso:
as suas agoas vistas no rio mostrão hum escu-
ro tão cerrado, que mais parece lago de tinta

preta
;
porém a sua verdadeira côr atira ao

alambre. Não he difficil de conhecer que unin-
do-se muitas laminas, ou superfícies desta
agoa, hão de turbar infalivelmente a sua trans-

parência; e quanto mais alto for o fundo, tan-

to maior deve ser o escuro: daqui vem que
junto da beira, onde o fundo he baixo, a agoa
quasi que mostra a sua côr natural de alam-
bre: creio que a causa disto não pôde ser ou-
tra senão as infinitas partículas térreas, salinas,

sulphureas, e metallicas , que o rio arrasta

comsigo das Serras , por onde passa : são
agoas mui diuréticas, esalutiferas. Está assen-

tado que o Rio Negro, baixando da Serra do
novo Reino de Granada, communica com o
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Orinoco, do que se duvidou muito em outro
tempo."

Novembro. " Dia 3: Depois de experimen-
tarmos dois dias calorosíssimos ; hum de tro-

voada, e chuva grossa; alguns choques das
canoas nas pedras, de que este rio tem junca-
da grande parte das suas margens, e leito,

chegámos ao lugar de Ayraõ pelas 6 horas e
meia da tarde: estava a Povoação illuminada,

e a gente na praia esperando por mim. Sahi-
mos a terra, e por entre huma bella arcada de
murta fomos conduzidos á Igreja, o Povo en-
toando o Bemdito. Feita oração, sem mais de-
mora continuámos viagem; e fica também este

lugar reservado para a volta."
"*' Dia 5: Das 2 para as 3 da tarde aferrá-

mos no porto da Villa de Moura: ás 4 sahi-

mos das canoas, e fomos recebidos por todo o
Povo , que nos estava esperando na praia , e
nos accompanhou até á Igreja por meio de
arcos enramados de fresca murta: aíli, feita a
Visita da mesma Igreja, entretive o Povo com
huma larga instrucção: e como havia muitas
pessoas, especialmente mulheres, que nào en-
tendião Portuguez (que he o que mais me af-

flige) serví-me de Interprete, da mesma sorte

que tenho obrado em outras Povoações de ín-
dios : eis-aqui o modo de que uso : Prego
hum pouco de tempo ; depois volto-me para o
Interprete, e resumo em breves palavras o que
tenho dito; e he o que elle annuncia ao Povo."

<4 Dia 6: Toda a manha se gastou em
Confissões com Pratica no fim. De tarde Chris-

ma, e também Pratica,"
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"Dm 7: Confissões, Pratica, Chrisma,
correcções dos culpados. Era huma hora de-
pois do meio dia, quando nos recolhemos ás
canoas, e immediatamente levantámos o ferro.

Moura he huma das Vil las mais populosas, e
mais bellas de Rio Negro; consta de mil e
duzentas pessoas, índios pela maior parte: os
moradores brancos desta, e das mais Povoa-
ções da Capitania fbrào Soldados vindos do
Reino, casados depois com índias; por isso

commummente não excedem huma mediocre
fortuna, e conservào assaz reliquias da antiga
rusticidade. Aqui porém achei hum (o Dire-
ctor da Povoação) de muita honra, e civilida-

de; e além disto com zelo pelo adiantamento
da Villa assim no Temporal, como no Espiri-
tual: tem a Povoação hum brinco; casas ar-

ruadas com a composição, e alinho, que he
possível. Pois a Igreja ! he o objecto das suas
complacências; elle a fez, elle cuida no seu
aceio, como se- fosse Sacristão: e com effeito,

ainda que não muito rica, está linda, e tem oi>

pato suflicjente. Porém o que me causou maior
admiração foi saber que, não obstante ser abo-
nado, e de grosso cabedal, tinha a paciência
de estar ensinando a Doutrina aos meninos da
Povoação duas vezes no dia , sem mais inte-

resse que o gosto de promover o bem publico?
vigia exactamente sobre os costumes dos ín-
dios; e apenas sabe que andão mal encami-
nhados, acode já com avisos saudáveis, já en?

viando para o Serviço algum dos complices:
por isso achei a Povoação limpa de escanda?
los grosseiros: a gente amiga do trabalho; de
sorte que se não fosse o flagello da Demarca*

<-
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çao, poderia contribuir muito á opulência nao
só deste Lugar; mas de todo o Estado. Cha-
mei flagello â Demarcação; porque na verda-

de ohe, singularmente para esta Capitania:
só da Villa de Moura disse o Director, que
andavâo cento e sessenta e tantos homens no
Real Serviço: e de outros lugares he o mesmo
á proporção. Agradeci muito ao mesmo Dire-
ctor o zelo, com que olha para as cousas de
Deos, e do bem publico; e o animei quanto
pude para que insistisse' no mesmo santo de-
sígnio. Mas levo mais esta prova da injustiça,

que se faz ás Povoações em privallas de Dire-
ctores domiciliários do mesmo lugar, e dos
mais abonados, e sisudos; que sào os que a
experiência mostra serem mais dignos daquelle
emprego, por olharem com zelo para as cousas
do bem commiim; talvez por causa da utilida-

de pessoal, que dahi lhes resulta, ou ainda
pela gloria, que esperão adquirir entre os seus
compatriotas : com tudo poucas vezes se at-

tende a isto; e he a razão por que tudo se
vê em 'muita desordem; as Povoações na ul-

tima decadência as Leis Divinas, e Huma-
nas calcadas aos pês ; as Igrejas em hurna
prodigiosa nudez, e desamparo; e os índios
summamente desgostosos. Não crimino os Go-
vernadores: sáo homens; por conseguinte su-
jeitos a engano: depois as distancias immen-
sas, em que se achão os Lugares, podem bem
roubar-lhes o conhecimento de muitas destas
desordens. A Villa sobranceira ao rio* está si-

tuada em hum pedregal muito airoso: tem sua
fabrica de Anil, cacoaes, cafezaes, muita fru-

cta , algumas cabeças de gado vaccum , e o
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peixe necessário. Tratei aqui huma donzelfi-

nha, filha de índia, que me eucheo de gosto
pela sua innoceneia, e outras disposições ad-
miráveis, que nella vi trasluzir; pareceo-me
toda do Ceo."

" Dia 8 : Pelas 11 horas da manha deixá-
mos á direita o rio Branco, que cortando vá-
rios Paizes Hespanhões, e Holandezes, de-
pois de hum longo curso, vem desagoar por
duas bocas no Rio JNegro: nelle temos hum
Forte, e algumas Povoações de índios, fe-
commendadas a dois Sacerdotes, as quaes
deixo de visitar por ficarem em distancia mui-
to considerável , e além disso ser navegação
assaz arriscada. Pela tardinha desembarcá-
mos no Lugar de Carvoeiro: logo visitei a
Igreja, e com huma breve instrucçáo dispuz
o Povo para se aproveitar das graças, que o
Ceo lhe enviava pelo exercício do meu Minis-
tério."

" Dia 9: Empregourse a manhã em Con-
fissões, Chrisma, e Pratica. De tarde o mes-
mo. Era noite fechada quando se concluio tu-^

do, e proseguimos logo viagem. Conta este

lugar trezentas e tantas almas; está situado
em huma Ilheta sobranceiro ao rio : poucas
casas; mas sem ruina, e compostas no seu
tanto: a Igreja he pequena, e já muito velha;
todavia achava-se caiada , e limpa. Também
aqui não achei escândalos maiores; talvez pela
razão já declarada de ser Director hum sujei-

to estabelecido no mesmo lugar, Ainda que
he abundante de peixe, e tem boas terras na
circumviziuhança, não ha homem rico por falta

de braços ; tudo absorve a Demarcação."

*-
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" Dia 11: Pela tardinha veio encontrar-

nos o Vigário Geral, que tenho nesta Capita-

nia, e reside na Villa de Barcellos."

"Dia 12: Podendo hoje chegar bellamen-

te á Villa de Barcellos, vi-me forçado a ceder

aos excessos políticos do General Commissa-
rio, que me fez entender tinha gosto que eu
chegasse no dia seguinte."

" Dia 13 : Logo pela manha appareceo
hum soberbo escaler, em que vinhâo esperar-

nos o General Commissario , e o Governador
da Capitania com alguns Officiaes: fomos con-
duzidos a huma Casa de campo, onde residia

o mesmo General,' nào longe da Villa , e ahi

tratados com toda a magnificência."
" Dia 14: Eráo 9 para as 10 horas da ma-

nha quando chegámos ao porto da Villa de
Barcellos; estava o Governador na praia com
a Tropa e o corpo da Nobreza: fui conduzido
debaixo do Pallio até hum bello arco ; onde
hum dos Membros da Camera recitou sua Ora-
ção, obra do Vigário Geral, muito bem traba-

lhada: dahi passámos á Igreja, que logo visi-

tei; e feito o mais, que he do costume, con-

cluí com Pratica ao Povo. Em todos os mais
dias, que me demorei nesta Villa, até o ultimo,

que foi o dia 21, sempre as manhãs se consu-
mirão na Igreja em Confissões, Chrisma, e

Pratica, não obstante achar-me bem molesta-

do : mas graças ao Senhor, que me fortaleceo,

talvez para que algumas almas não ficassem

privadas do fructo, que sei tirarão das minhas
pobres* instrucções. Todavia para me não ar-

ruinar, e também para satisfazer a outras obii»

tom. i. zz
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gaçòes pastoraes, e politicas, deixei de fre-

quentar a Igreja nas tardes."
" Dia 21 : Feias 3 horas da tarde, acom-

panhados do mesmo luzido ajuntamento até á
praia, embarcámos, e logo segtâmos viagem r

procurando o Lugar de Moreira, dezeseís le-

goas acima de Barcellos."

"Esta Yilla, que he a Capital da Capita-
nia , está situada em plano alteroso sobre o
rio: tem alguns edifícios menos máos , espe-
cialmente o dos Quartéis dos Soldados , e o
Palácio do General, que foi Hospicio dos Pa-
dres Carmelitas, antigos Missionários de todas
estas Povoações; mas hoje se acha muito da-
mnificado : a maior parte das outras casas são
eubertas de folhas de arvore, como as do resto
do Certão: conta mil e tantas almas, índios*
©alguns moradores Brancos, sem fallar nas
pessoas, que pertencem á Real Demarcação.
Á Igreja, sobre ser pequena, ameaça ruina por
differentes partes : todavia está decente, com
especialidade a Capei la Mor, a qual adornãa
muito boas pinturas em panno, e hum bello

Sacrário: carece de ornamentos, e alfaias para
a digna celebração dos Sagrados Mysterios:
he dedicada a nossa Senhora da Conceição»
Achei aqui maior devassidão de costumes, co*
mo he ordinário em todos os lugares, onde as-

siste algum corpo de Tropa: todavia não deixei
de me consolar vendo que o Senhor tinha nes-
ta Yifla algumas almas, que procuravão servil-

lo em espirito, e verdade; sobre tudo duas,
unidas pelo vinculo conjugal, em que me pa-
rece vi trasluzir distinctamente o caracter da
predestinação. Outro motivo tive aqui de gos-
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to: estava hum dia pregando; vi na asseniblea

hum dos sujeitos, que davào maior escândalo,

pois tinha a concubina em casa, e disso fazia

alarde, desprezando as correcções do Paro-
dio, e até chegar a dizer com impudência aos

que lhe fallaváo em mim: Que me importa cá

o Bispo? Era pessoa assaz conhecida pela sua
occupaçáo, e prezada de eloquente: como a

apanhei no auditório, fui encaminhando- insen-

sivelmente o discurso áquelle "alvo: pintei com
cores fortes a cegueira do peccador, &c. &c.
Graças a Deos! Eu em casa, e elle comigo,

a Afogado em lagrimas, deitando-se-me aos pés,

pedindo remédio para as chagas da sua aíma
s

velhas, e já quasi incuráveis: animei-o, e do
modo possível o dispuz para huma Confissão

geral, que protestou fazer logo: e dalli foi

lançar de casa o infame objecto da sua pai-

xão. He inexplicável quanto devi aos dois

Chefes, principalmente ao General Commissa^
rio, que apezar das minhas repulsas, por duas
vezes me brindou com tal grandeza, que pas-

sou certamente a profusão."
" Dia 23: Pelas 10 horas e meia da ma-

nhã aportámos no Lugar de Moreira: todo o
Povo nos veio receber a praia; fez-se o que
lie do costume. De tarde Confissões, Chrisma,
e Pratica, que se estendeo até ás 7 horas."

"Dia 24 : O mesmo que hontem ; e sahi-

mos daquelle porto pelas 11 da manha diri-

gindo-nos á Viila de Thomar, dezesete legoas

^affastada de Moreira. Este Lugar nào chega a
íer trezentas almas : com tudo lie o que na Ca-
pitania conta maior numero de moradores
francos, ainda que todos pobres, á excepção

zz 2
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de dons. A Povoação está em hum Inçar emi-
nente ao rio, que alli espraia consideravel-
mente; casas de palha, mal alinhadas, tirando
duas, ou três. A Igreja menos má, posto que
nua de alfaias: he dedicada a nossa Senhora
do Carmo, de que tem huma boa Imagem.
Não achei escândalos mais notáveis neste Lu-
gar: sâo pessoas que vierào do Reino em bom
tempo: occupados nas suas lavouras conser-
va© parte daquella antiga singeleza, de que
ainda se divisão nào poucos restos nas Pro-
víncias afastadas da Corte/'

"Dia 26: Pelas 9 da manha estávamos
no porto da Villa de Thomar. Logo sahi á
terra, onde me esperava o Senado com todo o
Povo; e tendo ouvido recitar huma breve Ora-
ção

; por baixo de hum bel lo arco fomos con-
duzidos á Igreja, onde nos entretivemos até o
meio dia nos costumados exercícios. De tarde
Confissões, e Pratica."

"Dia 27 : O mesmo que hontem, só com
addiçao da Chrisma. Recolhidos ás canoas já
de noite, logo partimos para Lamalonga, não
muito distante. Esta Villa assaz populosa em
outro tempo, e que contava mil e tantos ho-
mens capazes de trabalho, hoje pouco mais
tem de hum cento; e por todos quinhentas ai-
mas entre índios, e moradores Brancos. Está
situada ao longo do rio com vista mui des-
assombrada; e por se acharem as casas todas
caiadas, mostrava de longe hum prospecto
agradável. A Igreja não he má de todo, ecu-
berta de telha, como também algumas casas
da Villa, por ter Olaria. Os moradores são po-
bres, exceptuando dois, ou três, que agora
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começão a melhorar com as Fabricas do anil,

introduzidas novamente neste rio pelas diligen-

cias do actual Governador Manoel da Gama.
Achei alguns escândalos , ainda que nào de
maior estampido, os quaes procurei atalhar

do modo possível. Mas deo-me o Senhor aqui
grande consolação pelo effeito extraordinário,

que a sua palavra produzio em certa alma

:

vivia totalmente esquecida da sua salvação; e
graças a Deos, ficou mudada: queira o mes-
mo Senhor que persevere. Também me alegrei

muito vendo os meninos desta Povoação ex-

cellentemente instruídos nas verdades Catholi-

cas, fructo do incançavel zelo do Yigario; o
qual nào se contenta só de ensinar os meni-
nos todos os dias, mas nos Domingos obri-

ga o Povo a repetir em voz alta as Orações
com os mesmos meninos: além disto tem-lhes
inspirado vários cânticos de muita graça, e
unçào, com que louvào a Deos."

"Dia 28: Amanheceo-nos no porto de
Lamalonga, onde achámos já o Vigário, e Di-
rector (os mesmos de Thornar) com alguns
moradores da dita Villa, que nos conduzirão
á Igreja. Pouco tivemos que fazer, por ser

Lugar nimiamente pequeno. De manha con-
fessáráo-se algumas pessoas, e fiz Pratica ao
Povo. De tarde Chrisma, e também Piatica:

o que concluído, voltámos para baixo, pondo
aqui termo á Visita dos Lugares de Rio Ne-
gro; não obstante restarem ainda huns poucos
encarregados a dois Sacerdotes, os quaes dei-

xei de visitar por ficarem em distancia de mais
de cem legoas, e além disto haver passagens

insuperáveis ás canoas , que levamos. Já fica
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dito que Lamalonga he Povoação pequena;
mas bem situada; casas caiadas á frente do
rio; a Igreja mais alegre, e melhor que a de
Thomar, posto que cuberta de palha. Não
tem moradores Brancos; sào tudo índios."

" Dia 30 : Erào 5 horas da tarde quando
tornámos a ver a Villa de Barcellos : estava o
Governador esperando por nós na praia, e
quanto havia de luzido. Fui á Igreja fazer
Oração, depois visitei o mesmo Governador,
e logo parti para a Casa de campo do General
Commissario, que me recebeo com todas as
significações de alegria, e nào permittio que o
deixasse senão na manhã do dia 2; sendo ain-
da necessário guerrear muito para o conseguir.
He Cavalheiro estimabilissimo; merecí-lhe as
maiores attenções: da mesma sorte ao Gover-
nador, Oííiciaes, e geralmente a todos : mui-
tas vezes ouvi esta saudosa palavra: Se havia
de ser por tão pouco tempo, fora melhor que
cá não viesse. Recitarão-se vários Discursos
em louvor do Ministério, que indignamente
occupo; entre elles alguns bem elegantes, e
judiciosos: porém nada me tocou tanto o co^
ração como certas letras , que na derradeira
noite cantarão alguns hábeis Militares com
íom assaz terno, e mavioso, acompanhado de
vários instrumentos ; erão estas

:

Vinde, vinde, ó Pai clemente,
Vinde, bom Pastor zeloso,

Vinde fazer a alegria

Pe hum Rebanho saudoso.
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Com que prazer, e doçura
No intimo vos recebemos!
Lançai-nos, ó Pai benigno,

A Benção que merecemos.

Se o charo Pastor se ausenta

Deixando triste o Rebanho,
Que remédio curará

Da Saudade mal tamanho!

Mas outros filhos esperao

Vossa Benção saudosos:
Será preciso fazellos

Com vossa vista ditosos.

Seja: mas no Sacrifício,

Entre preces, e louvores,

(DfFerecei vossos votos

Por nós tristes peccadores.

Na mais terna despedida
De hum tào amante Pai,

Ficará a alma sentida

Se não der hum triste ai.

"Gostei, especialmente por sabirem de
bocas pouco costumadas a estas piedosas ter-

nuras."

Dezembro. "Em fim pelas 9 horas da manha
do segundo dia, despedido daquelles amáveis
Chefes, que me quizerão acompanhar o espa-
ço de meia. legoa

,
proseguimos em demanda
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do Lugar de Poyares, ao qual chegámos pelo
meio dia. A's 3 horas fomos para a Igreja; e

depois das acções costumadas, fiz ao Povo
huma larga instrucção. Recolhi-me á canoa
algum tanto indisposto; mas nessa noite de-
clarou-se-me huma grande constipação acom-
panhada de febre: por esta causa estive reco-

lhido o outro dia; e só meus Companheiros
trabalharão confessando as pessoas, que se
havião de ehrismar. No dia 4 pela manha,
chrismei mesmo na canoa por me não achar
em termos de ir á Igreja, e immediatamente
partimos. Conta este Lugar trezentas e tantas

almas: está muito bem situado; casas ordiná-
rias; a Igreja pode passar, reparando-se-lhe
algumas ruinas, que a desfigurão; porém, co-

mo as outras ,. acha-se despida de alfaias : o
Povo bem instruido nas verdades da nossa
santa Religião, o que se deve em alguma par-

te ao zelo do Director, homem de bem, esta-

belecido neste Lugar, onde serve de Director
vai em dezeseis annos : também , como o de
Moura, ensina os meninos, obrigando a con-
correr a este acto todos os machos, e fêmeas
em quanto não casão: igualmente procura ata-

lhar os escândalos da Povoação, que por isso

estava quasi limpa delles. He gente pobre:
com a plantação do café principião a melho-
rar.'

,

"Dia 5: Aportámos na Vil Ia de Moura
ao meio dia; e como vi que continuava a mi-
nha indisposição, recolhi-me ás casas da resi-

dência; tomei hum purgativo, com que expe-
rimentei alguma melhora: chrismei no dia oi-

tavo perto de cem pessoas ; e no dia nono pe-



361

las 6 da manha continuámos na derrota. No
mesmo dia pela tardinha chegámos ao Lugar

de Ayrao: logo sahio á terra o Reverendo Co-

ne°o Secretario a fazer a Procissão de Defun-

tos, e dispor os que se devião chrismar."

"Dia 10: Pelas 7 horas fomos para a

igreja, confessárào-se varias pessoas ; fiz hu-

ma breve exhortaçâo ao Povo ; e dadas algu-

mas providencias, sahimos daquelle porto ás

nove e meia. He Lugar pequeno; só tem cen-

to e tantas almas; nâo obstante ter sido hum
dos mais populosos do rio; mas as bexigas, e

sarampo assolarão tudo em outro tempo, casas,

è Igreja tudo se acha muito damniíicado. São
pobres, apenas vivem das suas roças. Aqui
achei hum escândalo de circumstancias assaz

agravantes: chamei o culpado, e o eorregí

com toda a força, sem deixar de lhe misturar

algumas gotas de doçura: ouvio-me com doci-

lidade, e deo signaes de arrependimento, pro-

testando por tudo o que ha de mais sagrado

de fazer huma Confissão geral, e mudar intei-

ramente de vida. Segurou-rne o mesmo sujeito,

que viera para estes Certões iunoeente naquel-

la matéria; mas que sâo taes os perigos e tão

graves, e frequentes, que só por graça espe-

cialíssima do Ceo se podem evitar: e eu co-

nheço que he assim; mas por outra parte sei

que Deos he fiel, e nunca permitte que seja-

mos tentados sobre as nossas forças: sempre
de nós procede a nossa mina: declarão-se-nos

os meios, a que estão ligadas as graças
;
por

exemplo, o uso dos Sacramentos, a vigilância,

a Oração, a fugida dos perigos, que ameação
a innocencia; desprezamollos ; e dizemos en-

tom. i. Aaa
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tào que queremos salvar-nos: he certamente
hum querer bem diverso daquelJe, com que
proseguimos todos os objectos, que allicião os
nossos sentidos, o qual sempre abrange os
meios, que nos parecem mais convenientes no
fim desejado : o contrario disto costumamos
chamar-] he veleidade, e nâo vontade."

"Dia 12: Pela tarde aportámos na Po-
voação annexa á Fortaleza da Barra: logo sa-
himos á terra; fez-se a Visita da Igreja, e con-
clui com Pratica ao Povo."

" Dia 13: Toda a manha se gastou no ex-
ercício de Confissões, Chrisma, e Pratica. De
tarde, feitas algumas correcções, e dadas ou-
tras providencias, deixámos aquelle Lugar
perto da noite. Compõe-se este de trezentas
almas, pouco mais, índios, á excepção de
três, ou quatro moradores Brancos, e daGuar-
niçào do Forte: he muito alegre por causa da
sua situação sobranceira ao rio, e de ter o Ori-
zonte assaz espaçoso. As casas, posto que o
maior numero de palha, estão arruadas, e com
sua compostura. O Forte nào tem mais que o
nome ; tirado o Lugar, que nào deixa de ser
próprio pela sua elevação. Que direi da Igre-
ja! He hum armazém despejado, quasi sem
forma de Templo, sem Sacristia, sem portas;
em lugar delias hum indigno cancello, que
não apanhava o meio do portal: todavia nesta
ultima vez achei-a caiada, e com menos inde-
cencia: esquecia-me dizer, que nem chave ti-

nha a boa cancella; e o Vigário muito descan-
çado com o Santíssimo Sacramento no deposi-
to, que logo fiz consumir, ordenando se não
conservasse mais no Sacrário em quanto se
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não fazião portas seguras. Já se sabe que ha-

via de achar escândalos, existindo Soldados na
terra; porém nenhum me provocou mais que
o do Commandante, rapaz, incontinente no
summo gráo, e com a maior desenvoltura que
se pode imaginar: sobre isío entregue aos ex-

cessos da bebida. Failei ao Chefe da Demar-
cação para que removesse aquelle Comman-
dante: disse-me que sim: porém sào desor-

dens, que não excitào demasiadamente o es-

crúpulo de alguns, que presidem na Ordem
politica: não sei o que succederá. Nesta mes-
ma noite sahimos ao Amazonas, e começámos
a descer por elle, experimentando grandes tro-

voadas com muita chuva grossa de noite, e no
dia seguinte."

" Dia 15: Amanheceo-nos estando já
na Villa de Serpa, onde nos demorámos até

huma hora da tarde do outro dia; em cujo in-

tervallo por quatro vezes failei ao Povo, chris-

mei por duas, e se confessarão varias pessoas.

Conta esta Villa algumas trezentas almas entre

Brancos, e índios: foi muito populosa; porém
tem-se desfalcado com as Expedições Regias

;

e vai isto cada vez a mais : presentemente ti-

nhão fugido para o mato varias famílias por
escaparem á Expedição dos Naturalistas, que
se dirige a Mato Grosso: he navegação fatal

aos índios, onde ordinariamente morre a maior
parte, ou se inhabilitão para toda ávida; o
que os assusta em tal maneira que escolhem
antes desertar das suas Povoações , do que
exporem-se a tamanho perigo. Grande traba-

lho tive aqui com dois irmãos, pessoas bran-

cas, e das mais abalisadas da terra; estavão

Aaa 2



364

em ódio refinado hum contra outro, armados
de parte a parte com papeladas injuriosíssimas
para se recriminarem na minha presença: cha-
mei os, instruí, solicitei, reprehendí: erào pe-
nhas duras, especialmente hum delles: moe-
rão-me a paciência; quando julgava que esta-
vão concordes, eis novas queixas; soprando
sempre as faíscas do passado incêndio, que eu
lhes dizia era preciso suffocar de todo para se
fazer huma reconciliação verdadeira: em fim
depois de muitas instancias, consegui que se
abraçassem ; e promettêrão conservar a paz
dalli por diante. Mas vou muito receoso de
que esta não seja durável, vendo os ânimos
pouco dispostos afazer todos os .sacrifícios,

que requer hum bem tão precioso da vida hu-
mana. Tem esta Povoação mais algum cabe-
dal que as precedentes; e se não fosse tão
grande a falta de braços, chegaria a ser bem
considerável; pois he terreno próprio para ca-
fé, e tabaco; e além disto tem commodidade
para se fazerem salgas de peixe, manteigas, e
guaraná. A Igreja, quando passei para cima,
estava em osso, negra, e ioda esburacada:
agora achei-a caiadinha, e ja com differente as-
pecto. Quanto valem as visitas dos Bispos! 'f

"Dia 17: Ao raiar do Sol estávamos no
porto da Villa de Silves: logo fomos para a
Igreja, e entrámos a trabalhar de manhã, e
de tarde até horas de jantar do dia seguinte,
que foi quando deixámos aquella Povoação.
Por quatro vezes instrui o Povo; e na tarde
do primeiro dia com assaz diffusão prolongan-
do a Pratica até ás 8 horas da noite : o mais
lie, que nenhuma eonta fazia de pregar, por
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me sentir cançado ; mas Deos me impellio, e

fortaleceo ; e creio que houve algum fructo.

Esta Villa foi populosissirna; hoje se acha em
notável decadência : continuamente estão de-

sertando famílias inteiras de Índios, que he o

maior numero de que se compõe a Povoação,

sendo poucos os moradores Brancos. Ceríiíi-

cárão-me pessoas fidedignas, que em menos

de dois aunos tem fugido mais de quatrocen-

tas almas ; e o que fere o intimo do coração

lie que a maior parte delias se misturão com
os Gentios, e íicào praticando as mesmas su-

perstições , não obstante serem baptizados

:

tudo efteito da idéa odiosissima
, que esta

gente tem formado das Expedições de Mato
Grosso. A posição da Villa he huma das mais

agradáveis, no alto de huma Ilheta olhando

para differentes rios, ou lagos, que recortáo o

terreno; muito abastada de peixe, e com as

mesmas, ou ainda maiores utilidades para a

tida humana do que Serpa ;
porém cheia de

mato, as casas negras, e muitas desfeitas em
ruinas : a Igreja tem boa planta, he alegre, e

fresca ; ainda que pobríssima de alfaias. Com
que amargura do meu coração vi aqui Índias

descidas do mato, ha muitos annos emprega-
das no serviço de moradores brancos, parte

delias sem Baptismo; outras, posto que ba-

ptizadas, sem saberem os primeiros rudimen-
tos da Religião Christã! bem declamei coníra
este absurdo; porém he cousa, que se trata

com a ultima indifTerença, com tanto que te-

nhão braços robustos para servir. Aqui ter-

mina a Capitania de Rio Negro, até agora vi-

sitada somente por hum dos meus Predeces-
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sores; mas que nào fez senào encaminhar-se
em direitura a Barcellos, e dahi voltar para a
Cidade."

"Dia 21: -Depois de experimentarmos
varias trovoadas com chuva grossa, e nào pou-
co trabalho por descobrir a Vil la. de Faro en-
tranhada na parte austral do Amazonas em
distancia assaz considerável

, chegámos em
fim adita Povoação já de noite: estava toda
illuminada, e o Povo na praia esperando para
nos receber: dirigimo-nos á Igreja ; cantárão-
se os Divinos Louvores, e annuaciado o fim
da Visita, nos recolhemos ás canoas."

"Dia 22: Pela manha Confissões, Chris-
ma, e Pratica: de tarde Chrisma, instrucçâo,
e exame de Doutrina aos meninos, que achei
bem disciplinados."

" Dia 23 : Confessárão-se ainda muitas
pessoas, chrismei

, preguei; depois do que
deixámos logo aquelle porto, erào 1] horas da
manha. Esta Povoação composta de índios
tem para cima de trezentas almas; está collo-
cada em hum bello areal fronteiro a hum pe-
queno rio; he muito farta de peixe, especial-
mente tartarugas, e peixe boi; de que fazem
manteigas, que nào contribuem pouco á subsis-
tência do Estado. Tem Olaria do commum. A
Igreja, irregular, e muito velha, ameaça ruina
no alto, e dos lados; todavia achava-se caiada
de pouco, e com sufficiente ornato. Não achei
escândalos notáveis, nem ainda aquelles ex-
cessos da bebida, tâo triviaes nas Povoações
de índios : trabalhão , e andão aceadinhos

,

particularmente as mulheres: até me parece-
rão mais alegres, e civis, quando os visitei nas
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suas casas. Com que jubilo me não apresen-

tavão as suas topana-putabas ! ( he o nome
que dáo ás offertas, com que costumão brin-

dar aos Ecclesiasticos.) Prendeo-me a alma a
risonha, e innocente simplicidade, com que
li uma Índia me poz nas màos hum novel linho

de algodão, extremamente pequeno: que na
verdade nâo sei que tenho com estes insignifi-

cantes donativos quando trazem impresso o
sello da boa vontade: cuido que são o teste-

munho menos equivoco da singeleza de hnma
alma, que ainda o luxo nào tem corrompido."

"Dia 24: Já noite escura chegámos ao
porto da Villa de Óbidos, ou Pauxiz, que es-

tava cuberto de Povo, esperando por nós : di-

rigimo-cos á Igreja, onde se cantarão os Di-
vinos Louvores, e fiz huma breve Pratica so-
bre o Mysterio do Glorioso Nacimento de Je-
sus Christo. A' meia noite celebrei o Augusto
Sacrifício, e se fez o acto com a possível de-
cência, ainda que sem completo Pontifical por
falta das cousas necessárias; depois do que
cantou o Povo por algum espaço os Louvores
da Senhora, que me encherão de consolação

:

erão 3 horas, quando nos recolhemos."
" Dia 25: De manhã Visita da igreja, e

Pratica. INada mais se fez neste dia senão jun-
ta r-se á noite o Povo na Igreja, e cantar por
algum tempo os Louvores de Deos."

" Dia 26 : Toda a manhã levámos no
Confessionário. De tarde Chrisma, e Pratica
assaz dilatada."

" Dia 27 : O mesmo que hontem sem dif-
ferença."

44 Dia 28: Gastou-se a maior parte da ma-
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nhà em Confissões'; depois Pratica, Chrísma,
e a Benção costumada das casas da Vilía.

Das 3 para as 4 da tarde sahimos daquelle
porto. Óbidos he hum a das Povoações mais
opulentas do Estado: conta para cima de no-
vecentas almas entre índios , e moradores
Brancos : estes se vão estabelecendo a toda a
força; e como a terra he própria para cacáo,
nem ha negligencia em cultivalla, vai aqui
fazendo este ramo de negocio hum vulto mui
considerável. São pela maior parte morado-
res honrados , entretidos nas suas lavouras

;

e por isso exemplos de vicios escandalosos,

de que, graças a Deos, achei a Freguezia
quasi limpa. Todos assistirão com grande pra-

zer ás funcçoes da Igreja, e muitos se con-

fessárão. Forte gosto tive aqui vendo alguns
eífeitos bem sensíveis da graça, e da mise-

ricórdia do Senhor ! hum especialmente, que
nunca se riscará da minha alma ; mas de cir-

cunstancias, que só no dia de Juizo devem
ser reveladas. Já não he o primeiro caso des-

ta ordem, que tenho observado na presente

"Visita. O que posso affirmar com toda a se-

gurança he que as instrucçòes do próprio

Pastor, ainda quando são como as minhas,
despojadas de ornato, e ás vezes bem langui-

das, e insípidas, tem ligada huma graça sin-

gular, que as faz mais fecundas que os dis-

cursos eloquentes pronunciados por huma bo-

ca estranha: creio não concorre pouco para

isto a sincera afTeição, que os Povos, guiados

do instincto natural do Christianismo, conser-

vão por aquelles, que Deos tem posto á sua

frente para os regerem
?
e encaminharem nas
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veredas da salvação; e assim também estarem

convencidos do seu desinteresse; e que em
todas as suas fadigas Apostólicas náo tem ou-

tro fim senão a gloria de Deos, e o bem espi-

ritual das almas. Esta convicção, julgo eu, dá
mais pezo incomparavelmente ás palavras sim-

plices, e desalinhadas do Pastor, do que todo

o apparato de artifícios rhetoricos, com que os

grandes Oradores costumão adornar os seus

discursos. Ao menos na experiência de cinco

annos tenho achado provas seguras deste pen-

samento; e não duvido que succederá o mes-

mo a todos os Prelados, que trilharem esta

carreira. Também aqui tive a satisfação de re-

conciliar algumas pessoas, que vivião em ini-

mizade. A Villa está sobre huma colina olhan-

do para o Amazonas, com planta assaz beíla,

casas arruadas, e, posto que cubertas de pa-

lha, com seu alinho ; huma formosa Praça no

meio; seu Forte em maravilhosa posição; mas
destituído de todos os recursos para a sua de-

fensa. A Igreja he demasiadamente pequena
para o numero dos Freguezes ; está porém
aceada no seu tanto , e pode passar pelo que
respeita ás alfaias. Todo este Povo conserva

huma terna devoção á Senhora Santa Anna, e

o mesmo se vê com pouca diíFerença na maior
parte dos Lugares do Bispado."

" Dia 29: Tendo passado hum rio, que
no Paiz chamão—Paraná-merim— muito ame-
no, e aprazível por se achar quasi toda a sua
margem cuberta de cacoaes, plantação assaz

agradável á vista, cujas folhas tem alguma
semelhança com as do Castanheiro, quando he

tenro, e está na maior força do vicio ; chegá-

TOM. I. fibb
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mos, noite escura, á Villa de AJemquer, que
achámos toda illuminada, e o Povo na praia

festejando a nossa chegada com grandes de-
monstrações de jubilo. Encaininháino-nos logo

á Igreja, cantando entre tanto os meninos, e

meninas a Saudação Angélica, e al!i fiz huma
fcreve Pratica ao Povo."
: "Dia 30, e 31: Gastárâo-se as manhas
bo Confessionário: as tardes em Praticas, e

na administração do Sacramento da Chrisina."

. Janeiro. " Dia l.<> Celebrado o Santo Sa-
crifício , e chrismadas as pessoas

, que resta-

rão, despedi-me do Povo com huma breve
instrucçáo sobre o Mysterio do dia, je parti-

mos logo em direitura á Villa de Santarém,
Tem a Villa de Alemquer para cima de qui-

nhentas pessoas, índios, e moradores Bran-
cos, alguns assaz abastados dos bens da for-

tuna, e também, como os de Óbidos, chãos,

e de regular conducta. Está situada sobre a
boca de hum Lago, que em tempo de Inverno
costuma espraiar muito, mas agora em vazio

mostrava huma prodigiosa extensão alcatifada

de verde relva, que enleava os olhos. Tem
grandes, e boas campinas na vizinhança, onde
conservâo algum gado vaccum de excellente

carne: casas cubertas de folhas de arvores;

porém dispostas com sua regularidade. A
Igreja, ainda que também de palha, he alegre,

e está muito aceada, e limpa; fructo do zelo

do Paroçho, que.se esmera na decência das
cousas Sagradas, e he Eoclesiastico exemplar,

posto que sem maiores luzes. Pouco achei

que reprehender nos costumes públicos, ex-
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cepto algumas faltas de Missa: que como vi-

vem em distancia considerável da Igreja, pe-,

gão-se a este pretexto, as mulheres especial-

mente, e poucas vezes ouvem Missa. Tenho
clamado muito contra este abuso; porém he,

geral, e antigo; dificultosamente se decepa.-

He terra muito incommodada da praga do,

mosquito, ou carapaná."

"Dia 2: Achou-nos a manhã no porto da
Villa de Santarém; e como por occasião da*

Festa tinha concorrido a maior parte do Povo,-

ai li nos demorámos dois dias: no primeira*

confessou-se muita gente: no segundo contH
nuárão as Confissões, chrismei de manhã, a
de tarde, e só fiz huma pequena advertência*

ao Povo, por estar indisposto."

"Dia 4: Ouvida a Missa, e abençoadas?
as casas da Villa, continuámos a nossa viagem,
subindo pelo rio Tapajoz a demandar Villa^
Franca." \

"Dia 16: Tendo-se augmentado eonside^
raveímente a minha moléstia, apenas pude*
chrismar as pessoas de três Freguezias, Villa*;

Franca, Boim , e Alter do chão, sitas mm
margens deste rio: deixei Pinhel, e outro Lu*!
gar novo chamado Aveiro, por me não sentir»

com forças para fazer aquella navegação: po-í
rém mandei o Reverendo Cónego Secretario,

á primeira, para visitar a Igreja, e informar-sa
dos costumes do Povo: huma grande parte»
deste veio chrismar-se a Boim. Villa- Franca,-
he Iiugar populoso, conta mil e tantas almas,^
tudo índios: olha para huma -vasta; e difíieii

bahia; casas bem reguladas; Igreja boa , e>

aceada, aindaque falta de ornamentos; tudo*

Bbb i
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se deve ao Director, sujeito de muita honra,

e probidade. Náo ha escândalos na Villa, tal-

vez por não ser habitada de Brancos: que esta

he a desgraça mais deplorável, que os que
tem todas as razões para edificarem os índios

com a sua christandade, são de ordinário os

que os escandalizão , e acabão de corromper

com o seu infame procedimento. Boim he Vil-

la pequena, tem pouco mais de quatrocentas

almas, também índios: as casas nào são de
todo ruins: a Igreja pode passar, ainda que
está muito despida de ornato. Também aqui

não achei escândalos maiores, á excepção do
que estava dando o Vigário em matéria de in-

continência; por cujo motivo o fiz passar para

outra Igreja. De Pinhel soube que terá o mes-

mo numero de pessoas entre índios, e Bran-

cos : igualmente me agradarão as informações,

que tive a respeito dos costumes do Povo,
Alter do chão, outra Villa do mesmo lote, está

situada sobre hum Lago pouco distante do rio,

quasi na falda de huma eòtlina elevadíssima

por modo de pirâmide, cujo pico parece es-

conder-se nas nuvens: tem boas casas; Igreja,

huma das melhores do rio, e com sufficiente

ornato. Mas sobre tudo, o que me encheo de
satisfação, foi ver a humildade, devoção, e

respeito, com que os índios, e índias assistião

no Sagrado Templo ^ e assim também a sufíi-

ciencia dos meninos nas verdades da nossa

santa Religião; fructo do zelo do Parocho,
que nesta parte he incançavel ; assim fosse em
tudo o mais; porém deo-me occasião a recor-

dar a fabula do Caranguejo , que gritando

&oni toda a força aos filhos, que andassem para
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diante, elle corria para traz. He incrível quan-

to as índias deste rio se apostarão a lison-

gear-nie com as suas potabas; e isto com tal

ternura, e singeleza, que me causou espanto.

Eis-aqui hum lance de duas velhas deste mes-

mo Lugar de Alter do chão : alta noite, estan-

do nós para soltar o ferro , sobem á canoa

,

entrão na minha camará todas festivas, e riso-

nhas, começào a abraçar-me, e a dizer pela sua
lingoagera que me amão como Deos, e outras

palavras significativas da mais pura, e sincera

arTeição: correspondi-lhes com igual conten-

tamento, dei-lhes relíquias : forão saltando, e

da praia nào cessavào de fazer votos ao Ceo
pelo feliz êxito da nossa viagem. A ultima

Povoação deste rio he Aveiro, que se com-
põe quasi toda de Gentilidade: já tem Igreja,

e vão começando a domesticar-se; mas faíta-

Ihes Parocho, o qual desejão com todo o ar-

dor: brevemente hei de dar providencia."
" Dia 18 : Estávamos ao amanhecer no

porto de Monte Alegre: logo, precedidos do
Povo, que concorreo á praia, nos dirigimos á
Igreja; mas por continuar ainda a minha mo-
léstia (que consistia em hum defluxo de peito

com alguma febre) não fiz nesse dia, e nos
dois seguintes

,
que nos demorámos naquelle

Lugar, senão conferir o Sacramento da Chris-
ma, confessar algumas pessoas, e por huma
vez só fallar ao Povo."

" Dia 20 : Pelas 5 horas da tarde embar-
cámos, não sem viva saudade de Monte Ale-
gre, que todo em pezo homens, e mulheres
nos acompanharão até o porto, entoando os
Divinos Louvores, e deixando-me ver as de»

I
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inonstraçòes menos equivocas da sua filial ter-

nura. Coin que gosto do meu coração vi con-
servadas em seu vigor as mesmas devotas pra-
ticas/ que tinha observado na primeira Visita!
.Rezas, e Cânticos Divinos na maior parte das
casas á uoite, e de madrugada; modéstia ex-
emplar na Igreja, as mulheres particularmen-
te com os olhos fitos no cháo, e as màos er-
guidas ; hum profundo silencio de todo o Po*
vo. Que direi dos meninos? alguns delles
achei que tinhâo luzes mais que ordinárias
das verdades do Christianismo ; todos instruí-

dos suficientemente : só meninas da Doutrina
erão mais de oitenta: e que vozes! algumas
paredão do Ceo. Nenhuns escândalos gros-
seiros: huma uniào admirável entre todos os
freguezes. Quanto pode o zelo illustrado de
hum bom Parocho!"

"Dia 21 : Pelas 10 e meia da manha che-
gámos ao porto do Lugar de Outeiro : imme-r
diatamente nos dirigimos á Igreja, e se fez o
que he de costume. De tarde reeonciliárão-se
algumas pessoas , chrismei , e instrui o Povo.
Era occasiào da Festividade do Orago, a mais
critica para os miseráveis índios, que esque-
cidos de todos os sentimentos de honra, e de
Christianismo, raro he o que nos taes dias se
não entrega ás desordens da bebida: afeei-lhes

este vicio, quanto pude ; e até para acabar de
persuadir a sua enormidade, ordenei publica-
mente aos homens (erào os mais notados do
referido excesso) que se afastassem da Assem-,
blea, porque se faziáo indignos da graça do
Sacramento; que queria ficasse em lembrança
de opróbrio sempiterno a toda a posteridade^



que o Bispo na Visita, que fez deste Lugar,
clirismando a todos os Fieis, só nào chrjsmou
aos bêbados: disse-o, e lho fiz repetir algu-

mas vezes no seu próprio idioma. E com eftei-

to nào conferi o Sacramento senão áquelles

de quem o Parocho, e o Director derao infor-

mação menos odiosa. Soube depois que se
lhes fez sensível este género de castigo. Que
preciosa fonte descobrem os passageiros na
falda daqueJla coliina! he bum grosso canal
de agoa mui cristalina, e fria, que brota den-
tre rochas, sem nunca estancar, nem dimi-
nuir: não ha outra similhante em todo o Esta-
do. Sahimos dalli na madrugada do, dia se-

guinte.
9 '

" Dia 23 : Erão 4 horas da tarde quando
chegámos á Villa de Paru, ..ou. Almeirim, onde
só nos demorámos até a madrugada seguinte,
por se achar muito pouca gente na Povoação,
que tanto nisto, como em tudo .o mais deixou
ver o pouco abalo, que lhe causava a presen-
ça do Bispo. Chrismei as crianças, e os adul-
tos, que se achavào dispostos; e dadas algu-
mas providencias precisas, nos recolhemos ás
canoas alta noite. Todos estes Lugares da
parte septentnonal do Amazonas desde Monte
Alegre até Arraiolos, aonde agora nos encami-
nhamos, forão já visitados por mim na primeira
digressão: por este motivo me demoro pouco
nelles ; e também por não estar ainda livre da
moléstia do peito."

"Dia 24: A's 9 para as,l,0 da tarde apor-
támos na Villa de Arraiolos. No dia seguinte
pela manhã confessá.rào-se algumas pessoas,
chrismei, preguei; e ftilas outras diligencias
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necessárias , embarcámos , e proseguimos a
viagem. Achei aqui hum escândalo dos mais
perniciosos pela qualidade da pessoa, que o
dava: era o próprio Parocho do Lugar. Cor-
rigi-o, deo signaes de arrependimento: mu-
dei-o para outra Povoação. Terrível necessi-
dade! ver-me constrangido a confiar o Minis-
tério Pastoral de Ecclesiasticos, que, confor-
me as regras da mais sá Disciplina, deverião
ser privados para sempre pelo seu crime até
das funções do Sacerdócio ! Eis-aqui ondas
mais turbulentas para o espirito que as da
Amazonas. Mas consolo-me hum pouco com
esta máxima de Santo Agostinho, que nas cir-

cumstancias, em que me acho, de não ter nu-
mero sufficiente de Ministros para supprir as

necessidades das Igrejas, convém por algum
tempo tolerar com paciência o mal, que se náo
pode corrigir."

" Dia 26 : Tivemos alguma dificuldade
em atravessar o Amazonas para a banda aus-
tral por causa de huma trovoada, que sobre-

veio, e nos fez retroceder da bahia, que hia-

mos vencendo: mas desatou em chuva, e pas-

sámos depois felizmente. Nessa mesma noite

entrámos pelo rio Xingu, que desce, como
o Topajoz, das Minas do Brazil, e tem de lar-

gura huma legoa, emais: por elle fomos su-

bindo a procurar três Povoações situadas nas

suas margens."
" Dia 27 : Foi para nós assaz enfadonho

:

muita chuva grossa, e huma trovoada ao cer-

rar da noite, que nos assustou pela carranca,

que mostrava, e além disso acharmo-nos em
paragem desabrida."
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"Dia 28: Pelas 10 da manhã afferrámos
no porto da Villa de Veiros : 'im mediatamente
fomos para a Igreja; e depois de feito o què
lie de costume, entretive o Povo explicando-
Ihe as graças, que o Senhor lhe enviava por
occasião da minha Visita. De tarde confessa-
rão-se muitas pessoas; chrismei, e preguei/'

"Dia 29: De manha Confissões , Cbris-
ma, e Pratica. De tarde confessámos ainda
alguma gente ; chrismei; fiz huraa breve falia
ao Povo; e dadas outras providencias, deixá-
mos aquella Villa pelas seis da tarde. He Po-
voação muito airosa, assim como as duas que
se seguem, por olharem para a dilatada bahia,
que forma o rio em todo este espaço. Tem pa-
ra cima de oitocentas almas, quasi tudo ín-
dios: casas em boa ordem, ainda que hum
pouco desalinhadas. A Igreja espaçosa, e lim-
pa, com hum retábulo na Capella mór de ta-
lha dourada menos máo: Imagens decentes, e
ornato soffrivel."

"Dia 30: Tendo vencido felizmente hu-
ma travessia assaz arriscada chegámos á Villa
de Souzel pelas 10 da manha, e fomos recebi-
dos com todas as demonstrações de alegria
pelo Director, que he Sujeito de muita honra,
capacidade, e Religião: logo nos dirigimos á
Igreja por entre huraa arcada de murta, pre-
cedidos de todo o Povo. Fez-se o costumado,
e preguei hum bom espaço. De tarde Confis-
sões, Pratica, e Chrisma."

"Dia 31: De manhã o mesmo que hon-
tem. De tarde Chrisma , e algumas averigua-
ções relativamente aos costumes."

tom. i. ccc
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Fevereiro. "Dial: Chrismei ainda algumas
pessoas, querestavão; preguei; fiz as correc-

ções precisas; e embarcámos das 9 para as 10
da manhã. Está situada a Villa de Souzel nas
raizes de hunia Serra, sem outra vista mais que
a da bahia , que lava as mesmas: compõe-se
toda de índios em numero de oitocentas almas:

as casas, que até agora estavão em muita ruí-

na, vâo-se reedificando ; outras erigindo-se de
novo, e com melhor forma: olaria nova: a
Igreja hum brinco, ainda que falta de orna-

mentos : tem huma Imagem devotíssima do
Senhor morto, a qual se expõe todas as sextas

feiras á veneração do Povo, que he exacto
neste obsequio. Aqui achei outro espinho se-

melhante ao de Arraiolos, que me ferio o co-

ração. He Lugar sujeito aos assaltos do Gen-
tio Mondurucú, Gentio soberanamente desal-

mado, e cruel, que mata tudo, sem perdoar a
sexo, nem idade. Três índios vi aqui velhís-

simos , hum homem, e duas mulheres: estas

cadavéricas, e já cheirando a terra; porém
aquelle mui direito, ágil, e sadio: ainda que
não sabião dizer a sua idade, pelas confronta-

ções assentámos todos que excedião muito o
numero de cem annos : e assim se tinhào con-
servado com ticuára, isto he, farinha de páo
molhada em agoa, que he a iguaria ordinária

desta pobre gente. Ao meio dia começámos a
atravessar para a outra banda, e em pouco
mais de duas horas tínhamos vencido a bahia,

não sem iccominodo por estar vento fresco , e
o mar cavado. Pelas 9 da tarde chegámos á
Villa de Pombal.

"Dia 2; Logo de manhã fomos para a
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Jçreja, e se empregou todo o tempo aíé o jan-

tar em Confissões , Pratica , e Chrisma. De
tarde o mesmo."

"Dia 3: Confissões, Chrisma, Pratica,

correcção particular a alguns culpados : pelas

11 horas da manha continuámos a derrota.

Esta Povoação estendida ao longo do rio em
terreno não muito sobranceiro, tem agradável

vista; e mais seria, se as casas estivessem caia-

das : Igreja menos má, ainda que hum pouco
inferior ás duas precedentes, exceptuando os

ornamentos, que os tem melhores: conta oito-

centas almas, Índios, gente de boa Índole, ami-

ga cia paz, e menos sujeita aos bárbaros excessos

da bebida. Podia certamente por este motivo,

e pelas boas terras, que tem para a producçâo
da maniba, ser huma das melhores Povoações
do Estado; mas faltão Directores zelosos, que
contribuáo a esse fim. O actual, sobre ser bê-

bado, incontinente, interesseiro, e pouco af-

feiçoado á Religião, trata ainda os miseráveis

índios com a maior deshumanidade: não ha-

via muito que se tinha tirado do tronco hum
pobre velho quasi espirando; e o mais he que
sem culpa nenhuma da parte do padecente,

como testificarão pessoas fidedignas. Todos se

lastimão, e deplorão a sua infelicidade; mas
tolera-se: não sei a causa."

"Dia 4: A's 7 horas da manhã nos acha-
mos na Villa de Porto de Móz: immmediáta-
mente fomos para a Igreja: estava o Povo jun-
to; fiz-lhe huma longa instrucção. De tarde
Confissões, Chrisma, e outra vez Pratica."

" Dia 5 : O mesmo; e depois de algumas
diligencias relativas á emenda dos costumes,

ccc 2
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sahimos daquelle porto passando já do meio
dia. Compõe-se esta Povoação de índios, e
moradores Brancos, numero quatrocentas al-

mas : commummente são pobres; mas nem
por isso deixa de haver luxo nos vestidos, par-
ticularmente das mulheres. Achei alguns es-
cândalos, posto que combatidos pelo Vigário
com todo o valor Apostólico; he hum Sacer-
dote já ancião, de figura venerável, instrucção
medíocre; porém costumes limpissimos ; des-
interesse, caridade, e mais que tudo hum zelo
invencivel contra os abusos do Sacramento da
Penitencia; nada o abala, em quanto não vè
provas seguras de emenda; diz elle, que não
está para profanar o sangue de Jesus Christo.
Quero contar huma graciosidade do mesmo
Ecclesiastico : he seu costume ordinário

,

quando falia com alguma pessoa, dizer-lhe na
despedida esta palavra: Deos te faça melhor
do que teu pai: e acudindo logo algum, como
he natural : meu pai foi homem de bem , foi

hum Santo: responde elle promptamente: pois
então não queres ser melhor? De tarde visitei

huma Capella, que estava bastantemente da-
mnificada; e já noite escura chegámos ao Lu-
gar de Villarinho do Monte."

"Dia 6: Concluiò-se tudo até o jantar,
por ser Lugar pequeno, e terem-se já chris-
mado algumas pessoas na minha primeira Vi-
sita. A' noite chegámos a Carrazedo , outro
Lugar ainda menos populoso, composto só de
índios. Pelas 10 da manhã seguinte, tendo
acabado de satisfazer a minha obrigação, na-
vegámos para a Villa de Gurupá, onde está-

vamos ao cerrar da noite. Já da primeira vez
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tinha gostado muito das índias de Carrazedo-
e agora não menos, vendo-as descer pela mon-
tanha em meu seguimento com os seus balaios
á cabeça, pulando de contentamento; e de-
pois, como aporfia, subindo á minha canoa,
e apresentando-me as suas potabas de frutas)
farinha, &c. Náo sei que possa haver espectá-
culo mais agradável aos olhos da alma. Aqui
chrismei hum Índio, que mostrava ter cem
annos, e mais de idade. Delle soube hunia
cousa incrível, senão fosse publica no Lugar:
que ainda tinha ciúmes da mulher; náo ob-
stante ser decrépita, e da mesma data do ma-
rido."

"Dia 8 e 9: Demorámos-nos na Viíla de
Gurupá, e creio qne se encheo bem o tempo,
por haver muito que fazer: he Povoação de
Brancos, numero quatrocentas almas: tem hum
Destacamento de Soldados com seu Comman-
dante, a quem devi os mais distinctòs obsé-
quios. Confessárão-se muitas pessoas; chris-
mei por duas vezes, e preguei cinco. Bastaa-
temente me affiigí por causa da laxidáo, que
reinava nos costumes : avisei, reprehendí pu-
blica, e particularmente, e dei as providencias
que Deos me inspirou senão para extinguir os
vi cios, ao menos para afugentar os monstros
mais perniciosos

;
quero dizer, os escândalos

grosseiros, e fazellos recolher ás trevas, onde
se geráo. Movido de motivos urgentes tinha
mandado passar Provisão, para este Parocho
ser removido para outra igreja (único arbítrio
que me resta na actual conjunctura, e que
por muitas vezes tenho posto em uso depois
que sahi da Cidade.) senão quando apresen-

H
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ía-se-me a Camará com huma grande parte do

Povo solicitando eficazmente a conservação

do seu Vigário. Condescendi sem demora

,

lembrando-me de alguns exemplos da boa an-

tiguidade, em que por consideração aos votos

do publico nào deixavão os Pastores de ado-

çar bum pouco a severidade da Disciplina Ec-

cIesiasíica.
,,

<; Dia 11 : A' noite chegámos ao porto da

"Villa de Melgaço, onde estivemos os dois dias

seguintes: mas por que na minha primeira Vi-

sita tinha chrismado quasi tudo, concorrerão

agora poucas pessoas, e nào houve muito que

fazer/'
' Dia 14 : Partimos pelas 6 da manha

para a Villa de Portel, não muito affâstada de

Melgaço, aonde chegámos antes de meio dia.

Em todo o tempo que aqui nos demorámos

,

que foi até o dia 17 pela manha, confessou-se

muita gente, administrei o Sacramento da Con-

firmação por quatro vezes, e por cinco, ou seis

instrui o Povo. Entre as Povoações de Ín-

dios he a mais populosa do Estado; mas nem
o Parocho, nem o Director sabe ao certo o

numero das almas, de que consta: a maior

parte embrenhados pelo mato, quasi nunca

apprreceiii na Villa: perguntei qual era a cau-

sa desse desvio: disserào-me, que o medo das

Portarias; isto he , das Ordens para serem

empregados no Serviço. E com efièito soube

que para aqui carregarão com mais força do

que para outra parte. Também conheci que

não influía pouco para esta deserção a falta de

zelo do Director a respeito do bem publico

dos índios, tendo-o ao mesmo tempo deina-
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siado para com o seu particular. Igualmente
me constou que as imprudências de hum rilho

do mesmo Director contribuião assaz áquella

aversão. Não appareciào meninos na Doutri-
na; havendo tantos, que poucos annos atraz,

disserão-me, costumavão concorrer áquelle ex-

ercício oitocentas fêmeas, e quatrocentos ma-
chos. Consternei-me vendo huma tâo pasmosa
difíèrença; e ainda mais, ponderando as tris-

tes consequências, que daqui resuJtão; por-
que de ordinário se não aprendem na primeira
idade, ficão toda a vida destituídos dos conhe-
cimentos necessários á salvação, por andarem
occupados, e não terem de si mesmos estímu-
los, que os movão a solicitar aquelles conhe-
cimentos. E o peior he que em quanto a Pro-
videncia para aili não envia algum Chefe mais
prudente, e zeloso, não vejo modo de acudir
a tamanha calamidade

; porque dos gritos dos
Parochos faz-se pouco caso, principalmente
quando não são sustentados da approvacão e
vigilância dos que presidem na ordem civil.

Também aqui achei aquelle motivo, que tantas
vezes, como roseta agudíssima, me tem lace-
rado a alma nesta Visita: fallo do desconcerto
dos Parochos. Proximamente foi assaltada es-
ta Povoação do Gentio Mondurucú, que ma-
tou algumas pessoas. A igreja, construída ao
modo antigo com duas naves de páo, he gran-
de, toda pintada, tecto, e paredes; tem três
Altares, e alfaias suficientes. As casas da
Povoação muito negras, arruinadas, e disfor-
mes : o sitio porém he hum dos mais b< lios,

que tenho encontrado, por estar fronteiro a
huma bania summameiíte espaçosa, e amena,"
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"Dia 18: Aehámos-nos pela manha no
Lugar dos Breves, onde se confessarão algu-
mas pessoas ; chrismei, e fiz huina breve ins-
trucçáo ao Povo. Sahínios dalli pelas 10 da
manha.

"Dia 19: Chegámos pela tardinha ao En-
genho do Capitão Pedro Miguel, donde sahi-

mos o outro dia pelas 10 da manha, tendo-se
confessado e chrisoiado varias pessoas. Dalli
passámos á Fazenda do Capitão Agostinho
José Tenório nào muito distante; estava agen-
te confessada, preguei, e chrismei ; cantáráo-
se os Divinos Louvores com maravilhosa gra-
ça. Embarcámos pelas 9 da noite."

" Dia 22 : Estávamos no Lugar do Li-
moeiro, onde existe numa Capella: disse Mis-
sa ; confessárào-se algumas pessoas, chrismei,

e preguei."

"Dia 23: Pela manha aportámos na Villa

do Camettá, onde nos detivemos até o dia 27,
empregando todo este tempo nos costumados
exercidos: que como he Villa mui populosa,
náo faltou que fazer. No mesmo dia 27 de tar-

de chegámos a Fazenda do Mestre de Campo
Joáo de Moraes Betancourt; alii chrismei hum
numero considerável de gente ; preguei, e tive

satisfação de tratar aquellas pessoas de tanta

honra, e probidade. Proseguimos a derrota
na madrugada seguinte,"

Março. "Dia 1.° Pelas 10 da manha aífer-

ramos no porto da Freguezia de nossa Senho-
ra da Conceição do Abayté : logo fomos para
a Igreja: celebrou-se o Augusto Sacrifício ; e

preguei hum bom espaço. De tarde confessa-
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rão-se varias pessoas, e tornei ' a pregar."
" Dia 2 : Toda a manha se gastou no Con-
fessionário. De tarde Chrisma, e Pratica an-
tes, e depois."

"Dia 3 : Dadas algumas providencias pa-
ra a emenda dos costumes, continuámos a via-

gem; erão 10 horas. Nato faltão poraqui mon-
stros de vicios: que, como são lugares vizinhos
da Cidade, para elles concorrem muitos va-
dios; escondem-se no mato com a occasião ao
seu peccado, e nesta miséria quasi sempre os
apanha a morte; porque desprezados os meios
ordinários , de que a Providencia se serve
para converter os peccadóres, quaes são os
Sacramentos , e as instrucções pastoraes , es-
perão que Deos os salve por milagre. No mes-
mo dia antes da noite chegámos á Freguezia
de Santa Anna do Igarapémerim , e por^ fazer
muita chuva não sahimos á terra."

"Dia 4 : De manhã Confissões, e Pratica.'*

"Dia 5 : Confessámos ainda algumas pes-
soas , preguei, ehrismei ; e feitas outras dili-

gencias necessárias, deixámos aquelíe Lugar
perto do meio dia. Tive aqui algumas pro-
vas para julgar que a palavra de Deos não
deixou de produzir fructo. Ainda que consi-
dero que nem sempre este se faz logo sentir,

acontecendo de ordinário o mesmo que se ob-
serva na producção dos fructos naturaes, que
lançada a semente na terra

, primeiro se des-
envolve com o calor, e humidade, depois dei-
xa apparecer na superfície huma tenra vergon-
tea; esta cresce, ao mesmo passo estende os
ramos, cobre-se de folhas, brota flores; e só
então principião a divisar-se os fructos: ain-

tom. i. Ddd
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da,- digo, que a semente da palavra de Deos
tenha com isto huma certa analogia, e que
muito tempo depois que cahio nos corações,

he que se vê ordinariamente produzir os bel-

los fructos da emenda, e renovação dos cos-

tumes; fructos quasi sempre desconhecidos ao
próprio semeador : e por outra parte sei que
independentemente deste fructo, sempre o do
Operário Evangélico he seguro ; sendo incon-
testável, que Deos recompensa o desejo, e o
trabalho, e nào o effeito, que só pende da sua
Graça : com tudo isso, nào o posso disfarçar,

sinto huma alegria indizível dentro d' alma,
quando nas Confissões posteriores vejo cer-

tos indícios de que a palavra de Deos não
foi inútil. Quero-me persuadir que esta fra-

queza he desculpável; pois a tiverão grandes
Personagens.

"

" Dia 6 : Ao raiar da manha estávamos
Tia Freguezia do Espirito Santo do rio Mojú

:

confessada a gente que havia, chrismei, e pre-
guei por três vezes. Sahimos dalli já de noi-

te. He a terceira vez que visito esta Fregue-
zia; e sendo huma das mais populosas, cheia
de moradores Brancos civilizados, e ricos,

sempre me acho quasi solitário ; apenas con-
corre á Igreja a vigésima parte. Alguns tem
sua desculpa pela excessiva distancia, em que
ficão; outros não tem nenhuma. Isto me fez

agora gemer entranhavelmente; e em huma das
Praticas rompi naquella expressão do Profe-
ta : Impie fácies eorum ignominia, et qu&rent
nomen tuum, Domine: desejando efficazmente

que o Senhor humilhasse aquelles espíritos

vaidosos com algum açoute temporal: e o fiz
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pela persuasão, em que estou, de que seme-
lhantes castigos, longe de serem funestos a

certos peccadores, são pelo contrario o remé-

dio genuino para abrandar a sua dureza, e

descarnallos do aftecto desordenado dos bens
caducos. Deos nos trata como hum Pai be-

nigno : fugimos-lhe dos braços ; acena , con-

vida, solicita por differentes meios interiores,

e exteriores : mas se vê que a pezar de tudo
isto corremos á nossa ruina ; acode com o

açoute: perdas de bens temporaes, enfermi-

dades, aleives, frustração dos mais bellos de-

sígnios, e outros acontecimentos tristes, em
que não deixão de entrar muitas vezes as que-
das mais vergonhosas, sào os cordéis, de que
se compõe o flagello empregado pela mão Di-
vina. Entào o peccador, como despertando de
hum profundo somno, abre os olhos, vê o pre-

cipício , onde hia despenhar-se; treme, beija

a mão que o fere, e corrido e envergonhado
volta ao seio do carinhoso Pai, que o abra-

ça com entranhavel alegria; e nas lagrimas de
hum verdadeiro arrependimento lhe costuma
dar o testemunho menos equivoco da sua an-

tiga affeiçâo. Quanto he pois saudável este ef-

feito da Divina Justiça, e como se deve antes

desejar do que huma certa misericórdia, com
que algumas vezes Deos trata o impio neste

mundo, abandonando-o aos desejos deprava-

dos do seu coração! bem á maneira do Medi*
co perito, e sincero, que, tomando o pulso do
moribundo , e observando que são já inúteis

todos os remédios da arte:—Deixem-no comer
o que quizer—, diz para os assistentes, e vai-se

-embora. Eis-aqui o susto, que me atormenta,

Ddd 2
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quando vejo muitos peccadores engolfados iro
pego dos desejos mundanos sem alguma lem-
brança da Eternidade: por isso he que agora
não fiz escrúpulo de romper naquella espécie
de imprecação."

"Finalmente no dia 8 pelas 10 da tarde
conclui a minha digressão; faltando só hum dia
para completar sete mezes depois que sahimos
da Cidade. Todos chegámos com saúde: e eu
bem convencido da verdade de huma reflexão,
que muitas vezes tenho tido occasiào de fazer'
depois que a Providencia me encarregou do
Ministério Pastoral; he esta: Por grandes que
sejão as dificuldades

,
que se ponhão diante

dos olhos dos que emprendem as obras de
Deos, nunca se devem temer com excesso*
porque de ordinário a imaginação as engrossa'
ou multiplica demasiadamente: mas sejão em-
bora taes como ella as pinta, tudo cede a hu-
ma vigorosa constância. Deos, que faz timbre
de honrar os que nelle confião, não lhes que-
rendo diminuir o trabalho, pelos não privar do
merecimento, alarga-lhes o coração á medida
que se multiplicão os embaraços; de sorte que
ás vezes aturdidos não duvidão confessar com
huma grande Santa, que toda a dificuldade
destes desígnios está em emprendellos ; não
restando depois disso mais do que o gosto in-
nocente de contar os anneis da perenne cadêa
de maravilhas, de que a Providencia os quiz
fazer espectadores. Digo isto, porque, tendo
tentado a precedente digressão com algum re-
ceio por causa dos perigos, e incommodos,
que todos me annunciavão, e eu não deixei de
experimentar, felizmente se venceo tudo, e
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entrei na Cidade mais sáo, e vigoroso do que
tinha sabido."

"Quero agora, pois me acho no fim da
Visita, e não posso ter já receio de que se ve-
nha no conhecimento individual da pessoa, at-
tendido o grande numero de Lugares, que
abrange hum giro de mais de mil e quatrocen-
tas legoas

, quero, digo, contar o que me
aconteceo com certo penitente: he na verdade
hum dos lances mais sensíveis da Divina mi-
sericórdia, que tenho observado em toda a
minha vida."

" Tinha acabado de pregar em certa Po-
voação, e com alguma vehemencia, por ver
que assim era preciso: estava conversando
com varias pessoas, que me tinhão vindo visi-
tar na Casa da minha residência: senão quan-
do chega á porta hum homem embuçado na
euacapa; procura pelo Bispo: saio fora: diz-
me que tem comigo negocio de importância:
encaminho-o para huma sala próxima; e ao
entrar, reparo que traz o semblante enfiado, e
triste: então fazendo-lhe signal para que ex-
puzesse o seu desígnio, responde com voz sur-
da: Mais dentro, Padre. Levo-o a hum gabi-
nete retirado : immediatamente arroja-se no
chão, sem fazer mais do que chorar, e lasti-
mar- se com huns suspiros tão profundos, e
internecidos, que me ferião a alma : sento-me;
começo a animallo , solicitando-o carinhosa-
mente que me explique o motivo de tamanha
consternação

: mas não ouço senão esta pala-
vra mal articulada: Senhor, estou perdido, não
haja Ceo para mim. Estais louco, meu filho?
Quereis pôr termo ás Divinas misericórdias?

4
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não sabeis que de todos os peccados a deses-

peração he o mais odioso á Magestade Supre-
ma, por ser o que combate, e anniquila o at-

tributo mais amável do seu coração? Se estais

sinceramente arrependido, confiai. Estou, Pa-
dre, estou, disse elle, e em testemunho disso

quero já afogar todas as minhas maldades no
sangue do meu Redemptor. Põe-se de joe-

lhos; tira da algibeira hum papel, em que traz

notadas as suas culpas, e começa a lêr. Logo
nas primeiras linhas entrevejo que he poço
sem fundo de misérias : nunca tinha feito hu-
ma Confissão boa; hábitos velhos complicados
de circumstancias horrorosíssimas .... Mas

,

bemdito seja o Senhor, que estão chegados os

momentos da Graça! por tudo se manifesta a

compunção, e a dor. Era para ver a anciã

entranhavel daquelle coração
,

que parecia

desfazer-se todo em lagrimas, e suspiros. Não
lia clausula da relação dos peccados, que não
fitasse os olhos no Ceo, e apertando as mãos
ante o peito, ou levantando-as ao alto, não
exclamasse summamente compungido: he pos-

sível, Deos meu, que com luzes tão vivas do
que sois, e do que tendes obrado por mim,
vos oífendesse tanto! Conhecia o mal , desa-

provava-o ; e com tudo isso nelle me deixava

enredar in vencivelmente: ai, porque degráos

funestíssimos me cheguei a precipitar no abis-

mo ! Outras vezes pregando em mim os olhos

espavoridos, dizia : Senhor, não ha em todo o

mundo creatura mais desgraçada: eu sempre
fui amigo de lêr bons livros; ouvia com gosto

os Sermões; em tudo o que era de Deos acha-

va não sei que attractivo celeste, que me pren-
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dia o coração: ninguém melhor do que eu no
exterior: fidelidade aos amigos, frequência, e
respeito nos Templos, ensino dos domésticos;
não haverá quem diga que eu não desempe-
nhei sempre estes deveres do homem de bem

:

e entáo ver-me monstro tào horrendo no inte-

rior ? Ceos l como não vibrastes o raio ? Isto

dizia com tal fervor, e Ímpeto d'alma, que se-

ria preciso ser muito estúpido para desconhe-
cer o dedo de Deos em tào maravilhosos eífei-

tos. Em fim concluio-se a Confissão sempre
interrompida dos mesmos clamores, e igual éf-

fusào de lagrimas, que me deixou bem satis-

feito : e depois de o fazer repetir por algumas
vezes aquelle acto de humilhação, e de me ter
segurado, pelo modo possível, da mudança da
vida, o absolvi, impondo-lhe a penitencia pro-
porcionada, a qual acceitou com alegre von-
tade. Disse-me na despedida: Vá, Senhor, e
vá muito consolado; porque veio arrancar esta
alma do Inferno ; e ainda que não tirasse ou-
tro fructo da sua Visita, bastaria este para dar
por bem empregados quaesquer trabalhos, que
tenha sonrido."
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CAPITULO XIX

Continuação dos trabalhos pastoraes do Prelado
na Cidade, desde que se recolheo da Visita

até lhe chegar o Aviso da Nomeação
para Arcebispo Primaz.

XM ao se limitava o bem, que o zeloso Pastor
procurava ás suas ovelhas com as Visitas,
ao que nestas trabalhava: aproveitava-se ain-

da dos conhecimentos, que por este meio ad-
quiria, para solicitar da Soberana providen-
cias, com que se remediassem males, e se es-

tabelecessem, ou promovessem diversas van-
tagens.

Tinha-se recolhido da extensa, e traba-
lhosa Visita no dia 8 de Março; e no dia 26
do mesmo mez vemos datada huma Represen-
tação a Sua Magestade, que começa: "Tendo
concluído em quatro digressões consecutivas
a Visita geral desta vasta Diocese, á excepção
de alguns poucos Lugares da parte superior dos
rios Negro, e Solimões (de que todavia nâo
deixei de alcançar as noticias mais exactas) e
tendo igualmente examinado, não já por meio
de informações falliveis, mas com os próprios

olhos todas as necessidades, e misérias do meu
pobre Rebanho: vejo- me na precisa obrigação

de expor a V. Magestade pelo menos aquellas,
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qne reclamão hum eífectivo remédio, e que sei
o não tem conseguido até agora das piedosís-
simas entranhas de V. Magestade, senão talvez
por lhe nào serem declaradas com todo o zelo,
candura, e verdade, como requer hum nego-
eio de tanto interesse para a gloria de Deos, e
salvação de V. Magestade."
A primeira providencia pois que requer, he

no que toca ao ferocíssimo Gentio Mura, que
tendo sido inimigo jurado dos Portuguezes, de
que havia morto muitos nos seus frequentes
assaltos, actualmente se achava alliado com-
nosco, e com algum principio de estabeleci-
mentos pelas margens dos rios Amazonas, So-
limões, e Madeira, com os quaes tratando elle
na Visita, conhecera que desejavão subsistir
debaixo da protecção das leis de S. Magesta-
de, e professar o Christianismo ; tendo-lhe al-
guns até feito requerimento para lhes dar Sa-
cerdotes, que os instruíssem. Mas que este
desejado eífeito se não poderia conseguir, sein
que S. Magestade fizesse alguma despeza da
sua Real Fazenda, ordenando se lhes repartis-
se panno para cobrir a sua nudez; assim como
ferramenta, farinha, e o mais de que necessí-
tavão para poderem subsistir, em quanto se
não achassem nos termos de o fazerem por
suas próprias diligencias : ordenando outrosim
que se erigissem Igrejas, ou Capellas nos Lu-
gares, onde os ditos Gentios se corneçavão
a ajuntar; e se consignassem côngruas para os
Sacerdotes, que houvessem de os instruir.

Aponta mais, que não só a respeito do
sobredito Gentio Mura, mas de todos os que
estão descendo cada dia para as nossas Po-
TOM. i. Eee

má
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voaçÒes, havia huma Lei no Directório, qne
determina, que elles náo sejáo em pregados em
algum serviço por tempo de dous annos, a fira

de poderem nesse intervallo iustruir-se nas ver-

dades da Religião, quanto convém para rece-

berem o Baptismo; e assim mesmo firmar de
algum modo o seu estabelecimento de casas,

e roças : que esta saudável determinação se

não observava, vendo-se a cada passo muitos

daquelles infelizes, logo que baixavào ás nos-

sas Povoações, serem mandados para o serviço,

e nelle passarem annos, ou talvez a vida intei-

ra, parte sem Baptismo; outros, posto que ba-

ptizados, vivendo era huma totaj ignorância

das verdades da Fé, e por isso excluídos do

tiso dos mais Sacramentos. " Este abuso, Se-

nhora (diz o Prelado) grita pelo remédio: pois

além de ser funestíssimo á Igreja por lhe rou-

bar qnasi do seio tantas almas, remidas com o
preço infinito do sangue do sen Divino Espo-

so, he ainda summamente prejudicial ao seiv

tíço de V. Magestade, sendo occasiào de qu©

muitos delles aborrecidos de huma tào indigna

hospedagem, desertem dos Domínios de Vossa

Magestade, como diariamente estào pratican-

do: e não só isto; mas até cheguem afazer

odioso o nome Portuguez aos outros Gentios»

desviando-os por esta forma de procurarem a

nossa amizade. Todos estes inconvenientes pô-

de V. Magestade cortar de hum golpe, man-

dando se observe inviolavelmente o §. 94 da
Directório , que contém huma tão saud.avel

determinação. Será o melhor meio não só de

facilitar a conversão do Gentio Mura, mas;

tacabem de oecorrer á injustiça ,
que se está
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praticando com muitos já ênCôrpòrados êiti ââ

nossas Povoações, &c." E èm prova disto al-

lega hum facto^ entre outros, qué diz poderia
referir»

Adverte depois que pede a mesma razão,

que se erijão mais algumas Parochias tanto na
parte superior do Rio Negro , como eri1 Rio
Branco, para onde também tem descido* é vão
descendo cada dia Varias famílias do Gentio

;

sendo impraticável, que os Sacerdotes, que lá

existem presentemente, possão supprir a tudo.

Igualmente adverte, que devia Sua Magestade
acudir com alguns Sacerdotes do Reino, para
estas, e Outras necessidades daquella Diocese;
suposta a grande repugnância, que alli tem
os Pais de que seus filhos se ordenem

, pelo
receio de os verem degradados para lugares
tão ermos, e distantes, expostos aos maiores
perigos, sem algum interesse temporal. Pa^.
este fim aponta, que os Padres Capuchos tem
mostrado a experiência servirem muito bem as
Igrejas; que o seu Convento estava totalmente
exhaurido de Religiosos; que pôdiá Sua Ma-
gestade ordenar ao Provincial, que mandasse
para ôlli hum Collegio de Filósofos; íiâo tendo
de fazer mais despeza, que a que fora sempre
do costume, isto he, pagar-lhes o transporte.

Representa depois a extrema diminuição,
que diariamente se vai observando na maior
parte dás Povoações do Estado: aponta logo
algumas das causas, que influem nisto; aá
quaes sendo desprezadas, bem podia profeti-

zar á população do Pará imminente ruina: que
talvez a principal era andarem sempre os lrt~

dios por fora das suas respectivas Povoações,
Eee 2
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o^cupados no serviço de Sua Majestade, e dos
paríiculares, sem terem tempo de hir cohabi-
íar com suas mulheres, fazer roças, especar
as casas ; e muitas vezes até cumprir com o
preceito quaresma!. "Ora que se segue daqui?
(diz elle), O que está succedeudo continua-
mente: huns enlaçados em amizades criminosas
desatnpárão a sua família, e náo voltáo mais
á Povoação ; outros escondidamente vem bus-
car as mulheres, e se entranhão no mato, para
nunca mais serem vistos senão ou do Gentio,
ou das feras, cujo trato lhes parece menos in-

soíírivel que o nosso. E he para notar, que
ainda isto seja huma infracção manifesta das
Ordens Regias do Directório, onde se deter-
mina expressamente aos Directores, que divi-

dindo os índios em duas partes, huma delias

se conserve sempre nas Povoações: e ainda
que tenhao especial cuidado em que os índios
fabriquem suas casas, e façào as suas roças
de maniba. Sei muito bem, que o serviço de
V. Magestade he objecto da primeira ordem,
a que tudo deve ceder : porém cumprão-se as

Determinações Regias: náo se dem Portarias
de índios, senão aos Lavradores, para os aju-

darem na fabrica das plantações: suflbque-se
esta cruel invenção novamente descuberta l
com que se pertende enriquecer quatro, ou
cinco pessoas, que tem o infeliz segredo de-

bloquear, e illudir o espirito de quem governa.
Eu me explico : Deseja o favorecido engros-
sar o seu cabedal sem trabalho, nem risco?

nào tem mais do que extorquir hum bom nu-
mero de Portarias de Índios para o negocio,

debaixo do nome de difíerentes pessoas
,
que
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todo o mundo sabe, e ellas publícao, que
não servem senão de pretexto para cohonestar

aqueile artificio: estas Portarias espalhão-se

1 go pelas Povoações do Estado com incrível

rtcommeiídação aos Directores, para que as

facão cumprir, empregando nellas os Índios,

que forem mais robustos, e laboriosos: partem
para o negocio da salsa, e cravo tanto estes,

como os da canoa da Povoação : todos traba-

lhão igualmente : mas será também igual o es-

tipendio ? Não, Senhora: os do negocio do
commum recebem vinte, trinta, e ás vezes

mais, conforme a porção dos géneros, que ti-

rarão; em quanto os empregados no negocio
dos particulares só tem o tenuissimo paga-
mento de cinco, ou seis mil rtis ; e o resto lá

o sorvem as fataes sanguixugas. Ordene pois

V. Magestade, que se tire este escândalo : os
particulares que se oceupem na lavoura tão

proveitosa neste Paiz fecundíssimo, e ao mes-
mo passo tão desprezada : se querem negociar
em géneros do Certão, mandem escravos; e
os Índios fiquem reservados para outros fins

mais interessantes, como são o serviço de V..

JVJagestade, a lavoura, aguarda, e o negocia
coinmum das Povoações: ou se alguns se de-
vem empregar fora disto, seja em beneficio do
bem publico tanto da Igreja, como do Estado."

"Outra causa, Senhora, que iiifiue muito
na despopulação, he o susto mortal, que os
Índios tem tomado ás expedições de Mato-
Grosso; expedições, que a experinoia mostra,
desde que se abrio aqutlla carreira, serem
fatalissimas á vida desta pobre gente; fican-

do sempre por lá mortos huma grande parte

,
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delles; outros trazendo doença para o resto
dos seus dias; todos em fim mal Contentes da
paga assaz desproporcionada a tão grande tra-
balho. '{ Continua isto com factos, que elle

mesmo observara na Visita; e continua: "Per-
suado-ine que não era preciso muito para ata-
lhar este damno: bastaria ordenar V. Mages-
tade, que não subáo as esquipagens do Pará
senão até huma certa altura do Rio Madeira,
donde sejào conduzidas as canoas a Villa Bel-
la pelos rerneiros do paiz acostumados áquelle
clima . . . Também me quero persuadir, que
não concorre pouco para aquelle damno a fal-

ta de discernimento, que algumas vezes se vê
na eleição dos Directores. Devendo estes,
conforme o espirito das Ordens Regias, e que
o mesmo nome está indicando, ser huns meros
economos dos índios, occupados unicamente
em promover o bem commum das Povoações,
ou seja pelo que respeita ao temporal, ou aõ
espiritual, sem que por modo algum hajão de
servir-se daquelle titulo para melhorar a pró-
pria fortuna, e ainda menos para fazerem aos
índios qualquer sorte de violência: acontece
tanto pelo contrario, que o que se vê mui or-
dinariamente nestes empregos são pessoas de-
voradas do próprio interesse, que a nenhum
outro fim dirigem os seus cuidados; e conse-
guintemente, olhando com a mais torpe indif-

ferença para o bem das Povoações. Daqui
vern que muitos delles, entrando nas Directo-
rias em summa miséria, dentro de pouco tem-
po juntão grosso cabedal, com que comprão
escravos, plantão cacoaes, estabelecem casas:
em quanto as Povoações dos índios se ãcháo-
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no maior desamparo, cubertas de mato; as ca-

sas parte arruinadas, parte sem forma, nem re-

partimento, nem sorte alguma de alinho; as

Igrejas na ultima indecencia; os índios sem
roças, nus, faltos de todos os recursos para a

-vida humana; e o que he mais, espezinhados,

e feitos jogo da violência, da fraude, e ambição

dos Directores. Não crimino a todos: sei que
ha alguns, que conhecem, e desempenhão o

seu dever: mas são poucos; he preciso dízel-

lo : sempre os primeiros fazem o maior nume-
ro." E continuando a lamentar os damnos, que
se seguem de se conservarem naquelle empre-
go pessoas taes, conclue: "Certamente, Se-

nhora, que eu nunca me chegaria a explicar

por esta forma, se não tivesse presenciado mui-

tos daqueiles exemplos, e a qualidade de Pai
commum deste infeliz Povo me permittisse

rouba lios ao conhecimento de V. Magestade/'
Diz mais; ter observado, que os domici-

liários dos mesmos Lugares, quando ha cui-

dado em escolher os mais chãos, e abonados,
são os que de ordinário provão melhor nas l)i-

rectorias; talvez pela honra, que lhes resulta

para com os seus compatriotas; e também pe-

lo interesse, que íicão percebendo do beneficio

publico , como membros da mesma Corpora-
ção : que homens casados são commummente
mais próprios para o dito emprego, coma
menos sujeitos á libertinagem que os soltei-

ros: E passa a outro assumpto, em que trans-

creveremos as suas próprias palavras.

"Lembro-me ainda (diz) de hum a pratica

assaz trivial em todo o Estado, e que além de
cofacorrer muito para a mencionada ruma, mo

J
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deixa de ser prejudicialissima aos costumes
das Povoações : he esta: consentirem os Di-
rectores, que nos Lugares, de que estão en-
carregados, se demorem annos inteiros, e ás
vezes toda a vida índios casados em outros,
onde deixão mulher, e filhos. Dous males da-
qui se seguem: 1° que as mulheres desampa-
radas dos maridos, não tendo forças para fa-

zerem casas, e roças, vivem em grande misé-
ria, e por este motivo andao quasi sempre va-
dias ; nào fallando no damno, que resulta á
propagação: 2.° a prostituição quasi infallivel

de hum e outro consorte. Estes mesmos males
acontecem por se não recolherem os índios ás
suas respectivas Povoações, logo que espira o
tempo das Portarias passadas em favor dos
Brancos: conclue o termo designado; e illu-

didos pelos mesmos Brancos , ideixão-se ficar
em suas casas, o tempo que elles querem, s%m
reforma de Portarias, nem lhes fazer o míni-
mo abalo a separação da própria família

;
pa-

recendo nesta parte mais insensíveis que os
brutos. Seria pois justo, que se dessem or-
dens apertadíssimas, para que em acabando o
tempo das Portarias fossem os índios restitui*,

dos ás suas Povoações ; imposta grave pena a
todo o que os retivesse além deste tempo, sem
apresentar reforma das ditas Portarias : e ain-

da essa reforma se concedesse muito raras ve-
zes, visto o prejuízo, que huma prolongada
ausência dos Índios causa infallivelmente á po-
pulação, e aos sagrados direitos do laço con-
jugal." Accrescenta, que pudera contar ainda
entre as causas, que influem naquella dimi-
nuição a falta considerável de descimentos em

i
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outro tempo táo amiudados ; e isto por se náo
favorecerem com os soccorros necessários, que
este importante desígnio reclama, e as Ordens
Regias tem assaz providenciado. Mas que
por se nào fazer fastidioso, só quer expor hum
abuso das mais funestas consequências, que
cada dia vai lançando profundas raizes, sem
que se lhe procure dar remédio.

"Se ha no mundo (diz elle) victimas des-
graçadas da embriaguez, são os índios do Pa^
rá : nada os contém : em se lhes acenando
com hum copo cie agoardente, tudo sacrificão

cegamente, honra, fazenda, e a mesma vida:
parece que a este respeito tem perdido a liber-

dade. Daqui nasce, que logo que nas Povoa-
ções entra aquelle licor, tudo muda de face;
brigas, facadas, mortes, adultérios, incestos,
cânticos, e bailes obscenos, he o que se vê, e
ouve mais ordinariamente. Por esta causa no
compendio das Ordens destinadas para regu-
lamento dos Directores, se lhes prohibe alta-

mente o consentir não só que se venda bebida
forte nas Povoações ; mas ainda que chegue
ao porto das mesmas; a fim de tirar aos índios
esta occasião de desordem. Isto he, Senhora,
o que determinão judiciosamente as Disposi-
ções Regias ; mas, por desgraça deste Estado,
o que se observa tão mal, quanto he publico
aos olhos de todo o mundo, estarem entrando
a cada hora nas Povoações canoas carregadas
de agoardente." E continuando a especificar
as circumstancias desta infracção : "Concluo,
Senhora, dizendo, que o único meio, que acho
próprio, e efficaz para impedir, que as Povoa-
ções deste Estado cheguem á ultima ruína,
tom. i. Fff
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que de tào perto as ameaça ; como também
para pôr algum freio á libertinagem, e corru-

pção de costumes, que cada dia vai causando
maiores estragos, nào he outro senào a perfeita

observância das Ordens Regias comprehendi-

das no Directório; Ordens judiciosissimas,

fructo de muita luz, e experiência, e nào me-
nos zelo pela salvação das almas. Faça Vossa
Magestade respeitar estas saudáveis disposi-

ções ; vedando debaixo de rigorosas penas a

sua infracção, seja qualquer que for o pretex-

to, com que se autborize; pois que todos de-

vem ser reservados ao exame, e alta pondera-

ção de V. Magestade, ou de Pessoas decidi-

damente zelosas pelo bem publico, que Vos-
sa Magestade for servida nomear . . . He, Se-

nhora, o que me inspira nào o espirito de ani-

mosidade contra algum dos Chefes políticos

deste Estado
;
pois pela misericórdia de Ueos

a todos amo cordialmente, e com elles con-

servo a mais perfeita armonia; mas a força, e

o zelo puro da verdade; como também o justo

receio, que tenho, de ser arguido no Tribunal

Divino, se nào der mais este passo em favor

das minhas pobres ovelhas; ainda que por isso

nào deixe de me expor aos golpes da censura,

e da contradicçào: porém consolo-me que he a.

partilha inalienável de todos os Pastores, que
desejão sustentar os direitos do seu sublime
caracter."

Remata a Representaçào com lembrar o
Requerimento que já havia feito, de se adian-

tar alguma porçào do pagamento da côngrua

aos Parochos providos em Igrejas de grande

distancia, para se proverem das cousas mais
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precisas, e snppvirem ás despezas da viagem
;

pois que da pratica actual de se lhes não pa-

gar a côngrua senão depois de passado hum
anno inteiro de exercicio, se segue o não che-

garem ás Igrejas que lhes forão designadas se-

não depois de oito rnezes, e mais, em cujo in-

tervallo sofrem os Povos damno incrível. "Es-
te Requerimento (conclue elle) torno a pôr na
presença de V. Magestade, confiando na sua
maternal comiseração, que não duvidará con-
correr ao allivio dos Parochos desta Diocese,

que sendo expostos pelo serviço de Deos, e

de V. Magestade aos maiores perigos de cor-

po, e d'alma, são talvez entre o Glero da Na^
ção os que percebem menor influxo da sua
Real Benignidade."

Ainda ha outra Representação a Sua Ma-
gestade escrita no Pará, que começa: "Tendo
a honra de informar presentemente a V. Map
gestade do estado das Igrejas sujeitas á minha
inspecção, e de tudo o que se faz indispensá-

vel para nellas se celebrarem os santos Myste-
rios com a decência devida ; creio faltaria a

hum dever essencial do meu ministério, se

quizesse omittir dois objectos de igual ponde-
ração, e que não menos que o primeiro recla-

mão os influxos da maternal Protecção de V.
Magestade. Eu fallo dos Parochos destas mes-
mas Igrejas, e dos Pobres." E depois de mos-
trar a obrigação que tem de promover estes

três objectos tão intimamente ligados entre si,

continua: "Esta obrigação pois, Senhora, que
na Diocese, de que estou encarregado, reca-

he inteiramente sobre o Régio Erário de Vos-
sa Magestade, visto estar feito deposito d®

Fffâ

má
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referido Património , he a qne eu, penetrado
do mais sincero, e profundo respeito, perten-
do agora mostrar, que se acha consideravel-
mente violada nesta parte dos Dominios Por-
tuguezes com incrível detrimento dos verda-
deiros Proprietários. Sou Pastor, e Pai com-
uium destas pobres ovelhas; vivo no meio del-
ias ; tenho todos os motivos para as conhecer,
e para as amar: ninguém poderá com razão
arguir-me de temerário, se aproveitando esta
occasiào favorável, exponho com alguma força
as suas necessidades, e os seus direitos mais
legítimos. Das Igrejas já disse quanto basta:
agora dos Parochos, e dos Pobres."

Diz então, que conta no seu Bispado
(sem fallar na parte das Minas de S. Félix, de
que também está encarregado) 96 Parochias;
que as côngruas estabelecidas para os Paro-
chos erão aos das Villas 80$ rs.; aos dos Luga-
res 60$; e aos dos Rios (como chamão a certas
Freguezias compostas de moradores Brancos)
40$: que esta taxa, regulada no tempo do Bispo
D. Fr. Miguel de Bulhões, fora então proporcio-
nada ao preço dos géneros; mas que ao presen-
te, em que elle havia dobrado, e ainda triplican-

do nos géneros não só do comestivel, mas do
vestuário, e nos salários, era impossivel chegar
á estreita sustentação dos Parochos, que não
tinhão, nem podião ter outro recurso para sub-
sistir. " Sem duvida (diz elle) que se verá o
Parodio obrigado continuamente a luctar com
os seus Parochianos pelos miseráveis direitos

do honorário, recorrendo para viver a expe-
dientes, que as leis desapprovão. E onde se

achará então a confiança do Povo? oude o res-
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peito, e a veneração das suas ovelhas
; quero

dizer, os meios ordinários, que costumão faci-

litar o successo das funções pasíoraes? Ajun-
temos, que as residências dos Parochos sâo o
refugio geral dos pobres índios nas suas misé-
rias: nada mais frequente do que vêllos á por-
ta do Vigário

,
pedindo farinha, sal, azeite,

agoardente, remédios de botica , em fim tudo
o que lhes he preciso para occorrerem ás suas
necessidades. Mas se a côngrua he tal, que
nem chega para subsistência do Parocho, que
virá elle a ser senão espectador impotente da
miséria das suas ovelhas ? Nem se diga que o

pé d'Altar pode supprir esta falta: por quanto
além de ser isto huma cousa, que parece pou-
co conforme ao sentimento dos Padres, pouco
honrosa aos Ministros da Igreja, e assaz odio-
sa aos Povos, que tendo contribuído pelo Di-
zimo quanto basta para subsistência dos seus
Pastores, não poderião olhar com indifferença

para outros impostos dirigidos ao mesmo fim;

he ainda hum costume quasi desconhecido
aos índios do Pará; os quaes de ordinário só
nos seus Recebimentos se lembrão do Parocho
com alguma oíferta, que sempre he cousa de
menor consideração, e utilidade."

Aponta depois outros motivos, que tam-
bém conspiráo a fazer infeliz a sorte dos Pa-
rochos: como o não receberem a limitada côn-
grua sem vir primeiro Attestação dos Directo-
res, por onde conste, que tem residido hum
anuo inteiro na Povoação; no que muitas ve-
zes se gasta outro anno; que muitas, ainda
chegando a Attestação, acha o Erário sem di-

nheiro; e entre tanto os Parochos obrigados a

"

4
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trabalhar três, e quatro antros sem estipendio;
sacrificando-se talvez em viagens de 800 le-

goas e mais, e atravessando banias temerosís-
simas, aos riscos de alagações, assaltos de
difíferentes insectos, e até do Gentio; sem ca-
noas próprias, nem esqnipaçào suífíciente;

obrigados por isso a interromper continuamen-
te as ditas viagens, e a fazellas eternas. Sobre
isto hirem passar os tristes dias no fundo de
incultos certoes, entre gente da ultima estupi-

dez para tudo o que não he relativo ao com-
plemento das duas brutaes paixões gula, e in-

continência; e muitas vezes para cumulo de
infelicidade, acharem hum Director seni reli-

gião, e que tudo sacrifica ao próprio interesse.

E conclue este assumpto com as palavras se-

guintes: "Senhora, V. Magestade pode ver em
sua alta consideração, quanto estes motivos
são poderosos para inspirar, nào digo só indif-

ferença, mas desprezo aberto pelo Qmcio pas-
toral: e eu me admiro que nestes dias de ma-
lícia, em que o zelo, e a caridade se achào re-

duzidos ao ultimo ponto de frieza, hajão ain-

da sujeitos, que busquem o Sacerdócio. Mas
são poucos (não o posso disfarçar) e de ordi-

nário tirados somente da extracção do Povo

;

que os ricos, e os nobres , feridos destas im-
pressões odiosas, costumão dizer, que não es-

tão para sacrificar seus filhos a serem victimas

perpetuas da miséria. Crio no Seminário alguns

da mais bella Índole, e com excellentes dispo-
sições para o Estado Ecclesiastico : estão a
ponto de serem iniciados ; senão quando ines-

peradamente deixão os estudos maiores , e

abandonão toda a pertenção ao Sacerdócio.
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Entre tanto as Igrejas do Bispado hum as sem
Farochos , outras com elles indignos; e que
só a triste necessidade que ha de Ecclesiasti-

cos pode fazer que se tolerem. Mas que remé-
dio para occorrer a tão grande mal ? Eis-aqui
o único. Augmentem-se as côngruas; consi-
gne-se a cada hum dos Farochos a quantia de
200:000 réis, porção, que julgo mui sufficiente

para os pôr em estado de desempenhar as suas
obrigações : e logo o Bispo poderá fazer elei-

ção de sujeitos hábeis para o Ministério Pas-
toral." ,

Passa a fallar dos Pobres; "dos Pobres
(diz elle) que sempre costumarão ter poucos
advogados, nào obstante serem o primeiro ob-
jecto, em que se deve pensar, segundo o es-
pirito da Igreja, a qual, a pezar das differen-
tes revoluções, que tem havido na sua Disci-
plina, consta por huma perpetua cadêa de fa-

ctos de todas os séculos, que nunca perdeo
de vista os Pobres de Jesus Christo, talvez
pelos considerar marcados mais sensivelmente
com os adoráveis caracteres da Cruz do seu
Divino Esposo." Pondera depois quanto os
Pobres daquelle Estado são mais desampara-
dos, que os do Reino, por falta dos recursos,
que aqui ha, e refuta algumas impugnações,
sendo a ultima a que copiaremos pelas suas
palavras: "Também podem lembrar (diz elle)

as grossas despezas da Real Fazenda de Vossa
Magestade com estas Capitanias, para onde se
envião continuamente do Erário sommas avul-
tadíssimas. Porém he preciso ver qual he o
seu consumo: porque se tudo absorbem os ne-
gócios do Estado; que culpa tem os Pobres*

mm
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e o Clero, com quem V. Magestade só dispea*
de 17,319:000 réis em cada armo, quantia
muito inferior ao producío dos Dízimos, o
qual senão dobra, pouco certamente faltará

para isso; como melhor podem informar a V.
Magestade os Officiaes da Real Fazenda. Não,
Senhora ; nem o Clero, nem os Pobres, soli-

citão pela minha boca hum a simples esmola:
o que desejão he a restituição do que lhes
compete: reciamão aquella porção, que o Di-
reito Natural, e Divino lhes tem adjudicado,
como própria, e que segundo me quero per-
suadir, nunca se lhes poderia negar impune-
mente ainda no caso, que a somma dos Dízi-
mos do Pará fosse menos vantajosa. Todos os
bens da igreja não se achào debaixo da mão
de V. Magestade, e nào dependem da sua au-
thoridade quanto á distribuição relativa ao
bem publico? Se o Dizimo deste, ou daquelle
lugar nào abrange ás despezas feitas com as
Igrejas, Clero, e Pobres existentes no mes-
mo; quantos lugares ha, cujo Dizimo mais
pingue sobrepuja incomparavelmente os gastos
com os mencionados objectos? Nenhuma vio-

lência pois se fará a estes, exigindo delles o
direito ordinário, e dando o supérfluo a outras
Parochias, que não tem o mesmo recurso. E
senão, porque motivo as Ordens, os Mostei-
ros, e ainda muitos Seculares poderião rece-

ber, como actualmente recebera, contribuições
decimaes de Parochias apartadissimas, sem
lhes fazerem serviço? Nós os Portuguezes não
temos senão hnma Suprema Reinante, a cuja
vista todas as Parochias da Monarchia póde-
s.e dizer que não fazem mais do que huma só

;
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formamos hum Povo; todos somos Irmãos, e
filhos do Estado: o que produz o bem geral
da Nação deve ser considerado como hum
acto de Justiça, de que ninguém se pôde quei-
xar legitimamente."

"Concluo, Senhora, que V. Magestade
fará huma cousa não só digna da sua Real be-
neficência, mas ainda conforme a todas as re-
gras da Justiça, em determinar alguns meios,
por que hajào de ser soccorridos efectivamente
os Pobres deste Estado. Eu diria, que au-
gmentadas as côngruas dos Parochos , como
fica ponderado (o que não poderá deixar de
.contribuir em grande maneira ao jallivio dos
mesmos Pobres) bastava que V. Magestade
consignasse alguma porção para subsfstencia
do Hospital novamente erecto pelas minhas
diligencias em favor da Pobreza • e também
4o Seminário destinado para educação de Me-
ninas, em que actualmente estou trabalhando;
dous Estabelecimentos de summa utilidade em
outra qualquer parte do mundo, mas que as
circumstancias fazem indispensáveis neste Paiz,
ou seja pelo que respeita íio bem da Religião,
ou do Estado." °

"

'

Não erão só estas Representações á §.ol
berana o fructo, que o zeloso, e vigilante Pre-
lado procurava tirar das observações, e conhe-
cimentos adquiridos nas quatro Visitas da Dior
cese: meditava ainda publicar huma ampla
lustrucção Pastoral, dirigida ao seu Clero, na
qual lhe communicasse alguma parte das suas
reflexões (1) relativamente ao bem universal

(l) São estas as suas próprias palavras, com que ellr
TOM. J Ggg
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daquella Igreja; e ainda ordenasse tudo aquil-

lo, que conforme os sagrados Cânones julgava
conveniente para se desarraigarem muitos abu-
sos, qué Com entrauhavel dôr do seu coração
via cada dia crescer, e multiplicar a favor da
incapacidade de muitos Parochos, e da pro-

digiosa distancia, em que estes se achavao da
Capital: o qual projecto se vio com tudo obri-

gado a resumir pelo motivo
, que se dirá no

Capitulo seguinte.

CAPITULO XX.

Das ultimas acções do Pteládo na Cidade do
Pará, desde que lhe chegou o Aviso da sua

Nomeação ao Arcebispado de Braga
até embarcar para o Reino.

o tempo que o Senhor I>. Fr. Caetano
Brandão empregava todos os seus desvelos no
bem espiritual das ovelhas do Pará, entre as

quaes estava destinado a morrer, como se vê

do seu Testamento, (1) se tratava em Lisboa

de o encarregar de outras ovelhas. Vagara en-

tão o Arcebispado de Braga, por morte do Se-

èxpóe o sobredito projecto em hiima Pastoral mais resu-

mida que a que intentara publicar, e de que se fará

menção no Capitulo seguinte.

(1) Foi escrito no Pará em 4 de Agosto de 1784:

e aberto em Braga, por morte do Senhor Arcebispo.
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nhor D. Gaspar. Querendo a Rainha, por
suas pias, e judiciosas intenções, prover aquel-

Ia antiga, e venerável Sé de hum digno Prela-

do; a pezar de haver sido ultimamente occu-
pada por dous Príncipes successivos, lembrou-
se, que se se achasse hum Ecclesiastico, que
imitasse nas virtudes, sciencia, e zelo ao Vene-
rável D. Fr. Bartholomeu, dos Martyres, esse

devia ser preferido aos que ao nascimento não
ajuntassem as sobreditas qualidades: que tan-

to se eternizâo os exemplos de huma acertada
Eleição, dictada mais pelo espirito do Evan-
gelho, que pela carne e sangue! Corria a fa-

ina dos exemplares procedimentos do Bispo
do Pará, e de que Sua Magestade estava assaz

informada (como temos visto) desde os prin-

cípios da sua administração: proposto este,

inão houve hesitação em que devia ser o Eleito:

passou-se a Nomeação a 28 de Abril de 1789.

Erão tão diversos de tal facto os pensa-

mentos do humilde Bispo, que em huma Car-

ta, que me escrevia a 24 de Março de mesmo
anno, me diz : "Corre por aqui huma noticia

bem agradável ao meu coração
;
que o nosso

digno Bispo do Algarve está nomeado Confes-

sor da Soberana : V. m. o poderá segurar do
sinceríssimo affecto, que lhe consagra a minha
alma ; e que tenho esperança, que por elle me
ha de vir o bem, por que unicamente suspiro

neste mundo
;
quero dizer, o antigo repouso

da minha Cella. Temo procurar isto directa-

mente
;

porque, ignoro os desígnios de Deos
sobre mim : vingOrme então em pedir ao mes-

mo Senhor, que regule os acontecimentos de

sorte, que eu não deixe de alcançar este bem,
Ggg %

ê
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sejao quaes forem os meios, de que Elle se
queira servir."

Cuidou-se, em consequência da Regia
Nomeação, em se apromptar a charrua Águia,
pela qual lhe foi enviado o Aviso: aportou á
Cidade de Belém do Grã Pará no dia 25 de
Juním. Testemunha authorizada (I) me refere
este passo pelas palavras, que aqui fielmente
transcreverei: " A' chegada da charrua correo
logo a noticia de estar o Senhor Bispo Eleito
Arcebispo Primaz de Braga: eu mesmo lhe
entreguei a Carta do Capitão, em que lhe par-
ticipava a mencionada noticia; e dizendp-lhe
eu a novidade da Eleição, quando lhe entre-
guei aparta, nào quiz acreditar-me, antes se
persuadia ser engano do sohrescripto : porém
lendo a Carla, ficou sobresaltado , e sem me
dizer palavra se retirou para o seu Oratório, e
se poz de joelhos: retirando-me, ouvi hum
alarido de vozes pelas salas do Paço; e que-
rendo observar de quem erào, achei que já es-
tava na saía das visitas o Governador Capitão
General daquelle Estado com muitos Ofíiciaes
Militares, Ministros, e varias pessoas da No-
breza da Terra que dizião em alta voz—Viva
o Senhor Arcebispo de Braga— e venha, que
lhe quero dar hum abraço—: estas ultimas pa-
lavras só as repetia o General. Voltei a cha-
mai!o

; e o achei de joelhos, e prostrado dian-
te do Altar; dizendo-lhe eu, que o procurava
o General, e mais Pessoas disíinctas, levan-

(1) O Reverendo Manoel Ramos de Sá, então Cone-
gp da Cathedraldo Pará, e Secretario do Senhor Bi
e actualmente Chantre de Braça.

íspoji

•
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toti-se com custo, e veio receber as congratu-
lações daquelles Senhores, &c."

"JNa Cidade (continua a relação) logo se
fizerao demonstrações de alegria, illu minando--
se por três noites successivas; e o General
muito mais se empenhou em manifestar o seu
prazer pela Eleição; havendo nas salas do seu
Palácio todas as três noites orquestra instru-
mental, e mezas de doce; e se recitarão varias
obras assim em verso, como em prosa, a que
assistio 8. Ex. a Passados estes dias, entrou em
duvida se devia deixar a sna Igreja, e Esposa,
eouvio algumas pessoas a este respeito; e lem-
bro-me, que eu lhe disse, que devia obedecer
á determinação da Soberana, a qual mandava
ao General, que bindo a charrua para condíí-

*

zír o Arcebispo Eleito, logo que estivesse
prompto a embarcar, se não demorasse á sa-
bida da mesma charrua, nem esperasse por
carga; e que chegando á Corte daria as suas
escusas; e que se fossem admiítidas, poderia
solicitar o êxito das suas Representações a fa-
vor da igreja do Pará/'

Disto se convenceo o Prelado, como de-
clara na Pastoral, em que se despede das suas
ovelhas, na qual depois de lhes dizer: " Ama-
dos Filhos em Jesus Christo, estareis já sa-
bedores :

da próxima, e inesperada resolução
de Sua Magesíade a nosso respeito, que sem
attender á carne, e ao sangue, unicamente
guiada de hum piedoso engano, que lhe fez
divisar em nós o que a ninguém he mais des-
conhecido, que anos mesmo, foi servida no- 5

mear-nos para o governo da igreja de Braga, •

&c. prosegue
;

'" E stím -embargo de rfào estar*-

•
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mos ainda deliberado a acceitar, com tudo nos
Temos constrangido a obedecer como vassallo

humilde á voz da Soberana, que ordena, que
immediatamente nos transportemos á Corte,
&c."

Os eflfeitos, que faria no animo do humil-
de Prelado esta novidade, bem o podemos
considerar assim do que acima fica referido

por testemunha ocular, como do que sabemos
das suas virtudes : mas ouçamos sempre como
elle se explica escrevendo ao Ministro de Es-
tado Martinho de Mello: «A noticia, que V.
Bx.* me participa, da minha translação para a
Sé de Braga, foi con^o hum raio, que me dei-

xou assombrado, e interdicto. Como humaidáa
tão estranha, e nao sei se diga tão monstruo-
sa, pôde subir á alta consideração de S. Ma-
gestade! Rum pobre Fradinho que vá succe-

der a hum Príncipe! Verdadeiramente, Se-

nhor, parece isto huraa espécie de travessura

daquella eterna, e sempre adorável Providen-

cia, que, segundo está escrito, faz gosto algu-

mas vezes de brincar com os homens, regu-

lando: os acontecimentos, de sorte, que mais
provoca a rir do que a outra cousa, &c. Ponr-

dera depois. % damno , qaie experimentará
aquella Pioçese, cortando-se-lhe como em flor

os novos estabeLecimentos., os quaes dificul-

tosamente se promoverão na sua ausência :

pondera outrosi quanto as translações, de Bis-

pos forão sempre reprovadas pelos Cânones;
duvidando elle muito, que estes dam nos im-

niinentes ao Pará ficarão contrapezados com
a pertendida utilidade, que se espera da sua

assistência era Braga; e continua: "Perdoe*
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me V. Ex/; mas nem a carne, nem o sangue
tem aqui lugar. Quem duvida que he cousa
infinitamente agradável á natureza trocar hum
Bispado pobríssimo, e cheio de incommodos
por outro assaz pingue, e da maior graduação?
E sobre isto hir ainda gozar os attraetivos âà
amada Pátria? Porém está o ponto em saber
se Deos o approva. He a triste duvida, que
suspende presentemente a minha deliberação,

e que eu náo poderei dispensar- me de expor at

S. Magestade antes de acceitar a singularissi-

ma, e distincta honra, que tão benignamente
me liberaliza, &c. Semelhantemente se expli-

ca quanto a esta ultima clausula na resposta,

que deo ao Ministro dé Estado José de Sea-
bra, por quem era passado o Aviso. Vemos
sempre como a delicadeza^ e inteireza de cons-
ciência, com que não cedia á respeitos huma-
nos, lhe nào diminuia nada do seu reconheci-

mento.
Veremos também agora como as indispen-

sáveis disposições para o seu apressado trans-

porte, que logo fixou para o dia 7 de Agosto,
não podião embaraçar a que o seu zelo fizesse

os últimos esforços ao bem das ovelhas, que
com saudade deixava. Publicou huma Pasto-
ral dirigida ao Clero, na qual depois de enun-
ciar o projecto, que tivera de lhe fazer humá
Instrucção mais extensa (como já apontámos
no Capitulo antecedente) o qual lhe viera em-
baraçar a sua translação para Braga,- continua
assim: "Não he diíScií de conhecer que hum
tão inesperado incidente, desordenando todas
as nos.sas idéas, só nos deixaria lugar para ad-
mirarmos em respeitoso silencio quanto são
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profundos os Juízos de Deos, e investigáveis
ps caminhos, por onde a sua Providencia di-
rige o destino dos mortaes: he com efteito-, Ir-
mãos amantíssimos, a espécie, que embebe
presentemente a flor de todas as nossas consi-
derações, e que apenas nos permitte fazer- vos
em hum estilo muito inculto, e desalinhado os
seguintes Avisos; Avisos porém envoltos em
ternura, e saudade, e que quizeramos gravar
com, caracteres indeléveis no fundo dos vossos
corações, para servirem de eterno despertador
ao zelo, que de vós reclama o Ministério Ec-
çlesiastico."

Sào nove os Avisos. 1." A confirmação
das Pastoraes de 13 de Novembro de 1783, e
de 18 de Maio de 1786, obrigando todos 'os
Paiochos, ao menos nos Domingos, e Festas
splemnes, a dar Instrucções ao Povo, e fazer
Catecismo aos párvulos : assim como da Pas-
toral de 20 de Fevereiro de 1787, que prohibe
as

;
Missas de madrugada nos Domingos e

I)ias Festivos, á excepção de duas, que se de-
viâp djzer §m

v duas determinadas Igrejas. u
2..°

;
Para extirpar os abusos da Confraria

deiiQminad a Império do Espirito Santo, ordena
que os Parochos averiguem se as ditas Irman-
dades tem Compromissos approvados, e não os
tendo, ou não observando as condições delles
os chamados Imperadores, prohibão absoluta-
mente taes Confrarias. E a respeito das mes-
mas que tem Compromissos, facão desterrar da
Igreja, as indignas decorações. E outrosi or-
dena, que se execute a determinação de seu
predecessor D. Fr. Miguel de Bulhões em
Pastoral de 6 de Maio de 1750, de que todos
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os Impérios da Cidade fossem reduzidos a hum
só, que he o da Freguezia da Cathedral.

3.° Que em todas as Igrejas haja Confes-
sionários postos em lugar publico, nos quaes
se poderão ouvir as Confissões das pessoas do
sexo feminino; incorrendo na pena de suspen-
são reservada ao Bispo, ou ao Vigário Geral
todo o Sacerdote, que depois de hum mez da
publicação desta Pastoral obrar o contrario.

Item ordena, que os Parochos, e mais Confes-
sores não consintão que alguma mulher che-
gue ao Confessionário, ou á JMeza da Coinmu-
nhão, sem levar a cabeça cuberta, e decente
compostura.

4.° Que os Parochos não admittão aos
Sacramentos os consortes, que vivào separa-
dos hum do outro sem authoridade da Igreja,

ou da Justiça ; e em caso de renitência darão
conta ao Vigário Geral. Que vindo estabele-
cer morada em qualquer Lugar da Diocese
consortes estranhos, e desconhecidos, os Pa-
rochos lhes farão apresentar Documento lega-
lizado âo seu matrimonio e não o apresentan-
do, farão logo aviso ao Vigário Geral.

5.° Constando a qualquer Parocho, que
na sua Freguezia morreo pessoa pertencente a
outra, depois de fazer tudo o que he do cos-
tume, participará a noticia ao Parocho respe-
ctivo

,
para que este abra o assento do óbito.

O mesmo praticarão, quando no districto da
sua Parochia nascer criança, cuja mãi seja de
outra: baptizada a criança, e feito disso as-
sento, o farão saber por escrito ao próprio Pa-
rocho, para que este faça também o mesmo as-

sento. Com o que se evitarão duvidas, que a
tom. i. Hhh
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cada -passo esíào cccorrendo sobre idade, e

baptismos das pessoas.

6.° Que todos os Ecclesiasticos nunca
deixem de trazer vestido talar, isto he, bati-

«a, ou granacha; "a fim (diz) de que o ha^

bito externo seja hum continuo aviso da mo-
déstia, e circumspeccào, a que estáo obriga*

dos pelo seu ministério ; e que o Povo acosiu-

mando-se a olhallos respeitosamente como pes-

soas distinctas do resto dos homens,, e separa*

dos por huma escolha particular para o servi-

ço de Deos, se faça mais dócil, e obediente

aos seus avisos." Que pela mesma ra.zào se

devem abster de todas as cousas, que os po-

dem confundir demasiadamente com o século,

como sao as comedias, os bailes, ou assem-

bleas compostas de difterentes sexos, e os jo-

gos publicos, onde a reverencia á Ordem Sa-
cerdotal he extremamente vilipendiada : e por

tanto lhes prohibe assistir a taes espectáculos;

sob pena de se proceder contra elles por todas

as vias racionáveis, e Canónicas : exhortando-

os outrosim a viverem de tal modo, que fa-

cão respeitar a Deos em todo o seu proce-

der.

7.® Prohibe a todo o Pregador Secular

ou Regular o pregar na Diocese sem primei-

ro se apresentar ao Bispo, ou ao Vigário Ge-
ral ; sob pena de suspensão ipso faeta: e re-

¥oga todas as Ápprovações para confessar, e

pregar, que houvesse dado verbalmente, náo
quereodo que conservem valor para o futuro

seuào as que tivessem sido dadas por escrito.

S.ç Confirma a Pastoral de 1 de Dezembro
'% de .1783* que estabelece as Conferencias Mm
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clesiasticas ; assim como a de 30 de Dezem-
bro do mesmo armo, que regula o Seminário,

sobre o qual recoinmenda a vigilante inspecção

ao Vigário Geral, e ao Reitor do mesmo Semi-

nário.

9.° Exhorta os Ecclesiasíicos a lição da
Sagrada Escritura, e dos outros Livros,, que
tratão com dignidade as verdades da nossa

Santa Religião: "Ah! reflecti bem, Irmãos
amantíssimos (não podemos deixar de tran-

screver fielmente tão bellas palavras) como á

Vós he que pertence instruir os Fieis nOs

Mysterios da Fé Cbristã, e nos preceitos da
Divina Lei; a Vós explicar a força, e o uso

dos Sacramentos; a Vós conhecer , e discutir

os casos de consciência; a Vós ensinar qual

seja a obrigação própria de cada hum, do pai,

do filho, -do marido, da mulher, do senhor,

do escravo, em fim dos homens de todo o es-

tado, e de toda a ordem, &c." E depois de

lhes dizer, que o tempo, e embaraços não
dando lugar a se estender quanto quizera, só

não pode deixar ém silencio o aviso sobre hum
objecto, que tinha repassado sempre de des-

gostos, e afflicções o seu espirito; com tanta

discrição aeerescenta: " Não queremos expli-

callo no vulgar idioma, para tirar ao Povo
grosseiro esta occasião, em que lhe seria fácil

confundir a excellencia do Sacerdócio com a

indignidade dos Ministros." E por isso tran-

screve hum excelíente lugar de 8. Carlos Bor-

romeu , da 2. Oraç. pronunciada tio Synód.
Dioces. 11., que começa por estas palavras:

Qiàd eriim magis dedecet Sacerdoiem, quàm vi-

i(E impuritas, et libidos
}

éçc. '
•

'

khh2

I



420

Além desta Pastoral dirigida particular-

mente ao Clero, publicou outra de despedida
de todas as suas ovelhas, na qual se vê unida
a ternura de hum pai á eorrecçâo pastoral,, e
á rara modéstia, que nasce da verdadeira hu-
mildade. "Bem vedes (diz) Filhos dilectissi-

mos, quanto hum a tal separação se nos fará

sensível, e custosa. Na presença de Deos, e
dos Santos Anjos ousamos affirmar, que des-
de o primeiro dia nenhuma anciã mais entra-
nbavel-occupou a nossa alma, nenhum desejo
mais vivo, e efíicaz que o de contribuir á vossa
verdadeira felicidade, &c." Recorda-lhes em
summa o que por elles trabalhou á maneira de
S. Paulo, quando sahia de Mileto para passar
a Epheso. Increpa depois aos díscolos dos
obstáculos, que oppuzerào ao próprio aprovei-
tamento: mas como toda a vez que se lem-
brava de misérias, punha como humilde os
olhos em si, lhes diz: "Nós reconhecemos >

amados Fieis, que he talvez á fraqueza, e in-

disposição do nosso espirito que se deve attii-

buir em muita parte todos estes males. Como
produziria a palavra de Deos nos corações o
seu maravilhoso efíeito, sendo annunciada por
buma boca tâo impura, e indigna? Outro sem
duvida será o Pastor, a quem o Ceo tenha re-

servado, o feliz êxito desta empreza; outro, di^

go, que nos exceda incomparavelmente na vir-

tude, eemsciencia; ainda que nunca (pode-
mos dizei lo com toda a segurança) no amor
para com vossas almas, &c." Exhorta-os fi-

nalmente a perseverarem nas boas obras ; e

lhes recommenda especialmente o soccorro
dos enfermos, e remata:." Concluímos rogan,-
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do ao Senhor, que na Bençào Pastoral, qu^
pela derradeira vez, e com todo o ardor do
nosso espirito vos liberalizamos, se digne der-
ramar sobre vós huma copiosa effusào da sua
graça, que vos faça entrar no sentido, e na
convicção desta saudável palavra, que tantas
vezes ouvistes da nossa boca, e ainda agora
põe o sei lo á ultima Instrucçao Pastoral

,

que vos dirigimos

—

Salva animam taam : Sal-
va, o homem, a tua alma; olha que nào tens
senáo huma; se a perdes, tudo para ti está
perdido irremediavelmente."

De Cartas, que escreveo, de despedida
para as Povoações remotas da Diocese, se vê
igualmente quanto elle amava, e era amado de
toda a classe de pessoas. Em huma escrita a
Manoel da Gama Lobo d'Almada, Governa-
dor da Capitania do Rio Negro, vemos as se-
guintes palavras: "Rogo aV.S., que a to-
dos os OíEciaes, e mais Pessoas de bem faça
da minha parte huma saudosa recommenda-
çào, segurando-lhes, que os levo no fundo da
minha alma. Nunca me poderei esquecer da
honra, civilidade, e attenção, que devi a to-
dos, e singularmente a V. S."

Este edificante Prelado, que tanto imitava
os Santos, e a mais santa e humilde de to-
das as creaturas; quando o elevaváo em hon-
ras

, e grandezas , então he que elle mais se
abatia : quando o pertendem subir ao throno
primacial das Hespanhas, entào he que elle se
inculca por—hum pobre Fradinho—E indo co-
herente com este titulo; ao tempo que se dis-
punha para a viagem, em Carta que escrevia
a Fr. José Maine, lhe diz.: "Ainda que alçiv-
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inã's pessoas dessa Corte me tem ofíerecidò ca-

sa para a minha assistência, e da minha Fa-
miiia, estou na resolução de não deixar a

Companhia dos meus Religiosos. E que mal
me fez esta terna Mãi para eu a desprezar?"

Finalmente chegou o tempo aprazado pa-

ra o embarque. "No dia 9 d'Agosto de 1789

(copiamos fielmente a relação, que nos foi

comnlunicada pelo Cónego seu digno Secreta-

rio) sahio o Senhor Arcebispo para embarcar;

e encaminhando-se para a Ponte, onde estavão

promptas varias embarcações, seguido do Ge-
neral, Nobreza, e Povo de hum e outro sexo;

antes de descer o primeiro degráo da escada

da Ponte, fez huma breve falia ao Povo innu-

ineravel
,
que a III se achava; e lançando-lhe

a benção foi logo descendo para a embarcação.

A este tempo se paz o Povo a chorar, dando

gemidos, e gritos, que atroavào. Embarcado
S. Ex. a com o General, vários Officiaes Maio-

res, e muitos Ecclesiasticos ; assim como ou-

tras muitas Pessoas nas embarcações, que alíi

se achavão promptas , se dirigirão â charrua

Águia, que se achava distante da Cidade nu-

mas três legoas ; e abordando á dita charrua,

passou S. Ex.a para ella com o General, e ou-

tras muitas Pessoas, onde forão muito bem
recebidos pelo Capitão Tenente António José

Monteiro, que lhes tinha preparado huma me-

z& aceada com varias iguarias. Chegada a hora

da maré, se despedirão de S. Ex.
a
o General

do Estado, e outros muitos sem poder suster

as lagrimas ; e nieftenda-se nas suas embarca-

ções voltarão para a Cidade. Levantado ferro,

á charrua se fez a vela."
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Adiecionarei aqui o artigo de buma He^
laçao, que me foi comniuoieada pela Procu-
rador Geral da Mitra de Braga (1) no qual
se refere a palavras do Senhor Arcebispo. Ex-
pondo como S. Ex.

a
se vira obrigado nesta sa-

bida do Pará a ceder aos destinos da Provi-
dencia, continua: " Elle considera por quão
estranhos caminhos Deos o chama; entra nei-

les caminhando como por huma ponte alta, e
delgada; passa por ella em nome do Senhor,
enao cabe; porque somente deseja passar á
outra banda, isto lie, ao porto da Salvação
eterna. Assim mesmo, e por estas palavras p
ouvi eu da boca deste Santo Prelado, quando
me fez a honra de me explicar os lances das
suas Eleições para o Episcopado, sem elle as
prever, nem as buscar, tendo sempre para si

que esía era a vontade de Deos, pois assim m
promovia/'

Ouçamos ainda o mesmo Prelado, fallan-

éo dias revoluções da sua vida em Carta £anii„

liar a hum Religioso da sua Ordem (Fr. Car«
los de, Santa Aima) : R Eu mo sei, meu Ami«
go (lhe diz) m hum escravo, a queiu deità<o a
brog<i, he digno de parabéns, m de sentimen-
tos . . , Olho ás vezes, com<o ôe hum outeiro,
para a minha vida ; e pasmo de vêr as diáfe-,

yentes revoluções, de que tem sido complica-
da. A pezar dos meus, que me destinavào pa-
ra o miando, busco aKeljgiào: prosigo as ap-

(]) O Desembargador Ignacio José Peixoto, que de-.
ve ter especial lugar nestas Memorias pelos serviços fei-,
tos á Mitra de Braga, mesmo no tempo do Senhor D.
Fr. Caetano; Pessoa de grande Literatura, alçm das boas^
qualidades pessoaes.
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plicaçôes da Universidade, em que faço al-

guns Actos com o fim de me graduar: mas a
obediência me desvia, chamando-me para Lis-

boa : logo huraa grande enfermidade atira co-
migo para o Alemtéjo : entro em novos desí-

gnios de passar ás Missões da Africa; frustrão-

se-me : continuo o giro das fadigas literárias
;

e no meio delias lá me vai buscar a Providen-
cia para o governo da Igreja do Pará. Aqui
cuido termina a carreira

;
porque em fim era

Esposa ; e só me desvelava em contribuir á
sua gloria; senào quando ouço a voz do Ceo,
que contra a universal expectação me chama
para a Metrópole de Braga. Os motivos, que
Deos tem para obrar assim comigo, não os

posso sondar : o que sei be, que serei o ho-

mem mais ingrato, e infeliz, se me fizer insen-

sível aos doces eflfeitos desta benigna Provi-

dencia."

Em 3 de Maio havia chegado a Braga a
noticia da Eleição do novo Arcebispo : e bem
he de suppor a impressão, que ella faria; e

os diversos juizos, e affectos que produziria,

segundo as idéas, ou os interesses das pes-

soas : de algumas vozes, e discursos indiscre-

tos faz menção huma Relação, que dalli se

nos communicou, que não merecem oecupar
lugar nas Memorias de hum Prelado, que, á

imitação do Apostolo (1. Cor. 4. 3.) estava

mui superior a todos os juizos humanos, e só

procurava o de Deos.
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REFLEXÕES

Feitas pelo Prelado na volta da quarta Visita
,

que servem de Appeiidix ao Cap. XVIII,
deste Livro II.

c.'omo na presente Visita tenho mais tempo
de repousar por ficarem os Lugares era dis-

tancia considerável huns dos outros, quero fa-

zer algumas reflexões moraes sobre os obje-
ctos, que se me vão offerecendo á vista; tanto
para minha utilidade espiritual, como também
porque julgo nâo deixarão de ser profícuas ás
pessoas, por amor das quaes singularmente
tomei com alegria o trabalho do precedente
Diário."

l. a Reflexão.

A experiência nos ensina, que, ainda que
instruídos nas máximas santas da Religião
desde a mais tenra infância, fortificados com
tantos soccorros de Sacramentos, leitura de
bons Livros, pratica de Ministros Ecclesias-
ticos, exemplos de pessoas virtuosas, e outros
subsídios, que a Providencia tem depositado
no seio de huma Sociedade politica e eh rislã

;

sente com tudo o espirito huma pasmosa debi-
lidade, se casualmente nos achamos em lu-

tom. i. iii

mm
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gares desprovidos destes soccorros, e onde a
alma só descobre objectos capazes de a em-
brutecerem : então he que as idéas se matéria-

íizão á força de rolarem sobre a terra : nâo ha
emulação, nem pejo, nem temor, quero dizer,

os estímulos ordinários, que despertâo os mais
«obres sentimentos do coração humano : os

canaes da graça se vão entupindo pouco , e

pouco: e como senào forceja pelos desembara-
çar, eis-ahi em breve tempo o. espirito mais ro-

busto não só fraco, e esvahido, mas empégado
totalmente no lodo dos prazeres sensuaes." .

" Esta he talvez a causa, porque antiga-

mente os grandes Mestres da Vida solitária

náo consentião que algum Monge deixasse a
companhia dos Irmãos, para se entranhar só no
deserto, senão depois de conhecerem por meio
de repetidas provas

,
que elle tinha virtude só-

lida, e huina vocação especial para similhante

género de vida
;

persuadidos certamente de
que a vida solitária he vida de extremos, e ou
faz Anjos, ou Demónios. Isto julgavào aquel-
les Padres dos lugares ermos: mas quanto
se devem considerar mais funestos á virtude

os que tendo annexos os mesmos perigos da
solidão, ajuntão ainda todos os estímulos, e

facilidades, que costumão influir para o com-
plemento da paixão brutal!

"

"Pondere-se agora o estado lastimoso des-

tes pobres Christãos , nascidos , e criados no
fundo dos matos em huma distancia infinita

da Capital, e ainda quarenta, cincoenta, e
mais legoas de huma Povoação á outra, sem
ver junto de si senão infracções da Lei Divina
nos exemplos dos Pais, Parentes, e Vizinhos;
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principalmente pelo que respeita aos dous ví-

cios da incontinência , e da gula : vicios tào

geniaes á gente índia, que parece terem- lhe já

suftbcada, e extincta toda a liberdade: depon-

do geralmente todos os que frequentão o seu

trato, que só se abstém daquelles excessos

em quanto não chegão as occasiões favoráveis

de os cometterem. Se vem ao Lugar alguns

Brancos, ou habitão entre elles, são de ordi-

nário os peiores, mais escandalosos, e desafo-

rados; mettendo índias em suas casas, e tra-

tando com ellas publicamente sem temor de
Deos, nem pejo do mundo; até chegarem a
roubar as filhas das casas de seus Pais, como.

acabo de ver em humaVilla, que próxima*-

mente visitei ; vindo-se-me queixar certo ín-

dio, que hum F. Branco lhe roubara sua filha,

e lá a tinha eomsigo no mato , não lhe sendo
possível arrancar-lha das unhas. Pois os que
governão as Povoações! Não he preciso ir mais
longe: agora deixo hum, que estava mui so-

cegado com a concubina em casa, e parida,

de fresco ; não obstante ter eomsigo Irmãs, e

Sobrinhas Donzellas, e o Povo todo com os

olhos fitos sobre elles. Que isto certamente he
origem dos maiores males ; porque o vicio em
quem governa, he vicio posto a cavallo, e en-

tronizado, que em lugar de ser estranhado, se

faz honrar, e respeitar; e daqui nasce o estra-

go, e perdição de muitos. Com tudo tendo
chamado aquelle sujeito á minha presença, e

levando-o por bem, irn mediatamente quiz lan-

çar fora a occasião do seu crime ; o que eu
não consenti, aífirmando-lhe que estava muito

iii 2
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certo da sua palavra de honra, e que esperava
o fizesse logo depois da minha despedida."

"Eis-aqui os espelhos dos miseráveis ín-
dios. Sobre isto hum Parocho muitas vezes
ignorante, e escandaloso ; ou, ainda que há-
bil, que elles não vem, nem ouvem senão mui-
to por acaso, e por conseguinte que serve so-

mente para aggravar-lhes o pezo da culpa, e
fazer mais infeliz a sua sorte na Eternidade.
Ai, quanto he natural nestas circumstancias
que almas tão grosseiras vivão cegas, e só af-

feradas aos objectos dos sentidos ! que effeito

produzirão nellas as verdades da Fé, de que
não tem mais do que hnma luz muito escassa,

ou talvez nenhuma ? Como lhes servirá de
apoio a efficacia. dos Sacramentos se não che-
gão a recebei los, ou ainda que cheguem, he
só por medo dos castigos, sem conhecimento
do que recebem, e sem disposição alguma,
próxima, ou remota; pois.qne está assentado
que sahindo do Tribunal da Penitencia voltão

logo ás culpas envelhecidas, e com o costu-
me tornadas em natureza?"

"Justo he logo que hum espectáculo tão
triste nos mova á compaixão, e que todo o
que ainda conserva algum resto de amor de
Peos se empenhe etn solicitar a Divina Mi-
sericórdia, para que acuda a tamanha cala-

midade, enviando a estas infelizes Searas Ope-
rários zelosos, cfue não cessem de arrancar
a ervilhaca, de que estão cubertas. Mas ao
mesmo tempo quanto devem tremer os que
achando-se em circumstanrias mais favoráveis

á piedade, não procurão tirar delias hum di-

gno fructo por respeito á sua salvação! Oh!
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ponderem elles altamente que de todos os be-
nefícios, que huma alma recebe da máo de
Deos, nenhum he tào grande, e assignalado
como este: nascer, e viver no seio da Igreja,

entre gente polida, amiga da Religião; abun-
dância de Ministros Ecclesiasticos capazes de
a instruir; as portas dos Templos abertas a toda
a hora, e o sangue de Jesus Christo correndo
a grossas ondas pelos canaes dos Sacramen-
tos: além disto, mil olhos á espreita sobre eh
la, para que não resvale para algum dos pre-
cipícios

,
que ameação a sua innocencia; e

ainda talvez fechada á chave em huma Clau-
sura , onde livre de mil objectos seductores
so descobre exemplos de edificação, e virtude.

Comparem pois estas almas o seu estado com
o das que vou fallando; os mimos espirituaes,

de que abunda hum terreno, com a triste penú-
ria do outro; as suas luzes com estas trevas:
e sentindo bem dentro do coração a miseri-
córdia, que Deos tem exercitado a seu res-

peito, não duvidem exclamar com a Escri-
tura : O' profundeza das riquezas da Sabedo-
ria de Deos , como são incomprehensiveis os
seus juizos , e impenetráveis os seus cami-
nhos! Certamente que o Senhor não tem usa-
do de tanta misericórdia com aquelles infeli-

zes , nem rhes tem feito conhecer como a nós
as suas Divinas Vontades."

"Er para comprehenderem toda a sua des-
graça, no caso que senão aproveitem dos favo-
res singulares, com que Deos as tem distin-

guido, considerem ainda duas cousas mui no-
táveis : 1.*, Que sendo incontestável que a
malicia da culpa engrossa á proporção do co>
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nheeimento, que ha de Deos, e da sua Lei:

quanto deverão ser odiosas as suas infidelida-

des aos olhos do Senhor, depois de se lhes

ter annunciado desde o berço, e ainda todos
os dias, o fim para que Deos as trouxe ao mun-
do, os grandes motivos que as obrigão a amai-
lo, e a servillo ; sobre tudo aquella predilec-

ção singularissima, com que Jesus Cnristo se

dignou escolhei las entre milhares para as or-

nar com o titulo augusto de Esposas sups!

Ah ! que quando huma destas almas privile-

giadas fecha os ollios á luz do Ceo, e chega a

offender a Deos mortalmente, o ultraje, que
ella lhe faz, náo lhe deverá ser infinitamente

mais sensível que o de outras, que não tiverào

a dita de receber as mesmas instrucções, nem
as mesmas graças ?"

"A segunda cousa, que devem considerar
he, que sendo certo que o peccado commetti-
do por similhantes almas excede muito em ma-
lícia ao das outras, de que tenho fallado; tam-
bém o seu castigo será incomparavelmente
mais severo, e a sua sorte mais deplorável. As-
sim o decide a Escritura expressamente : Pro
mensura peccati erit plagarum modus : O cas-

tigo será medido pela grandeza da falta. Isto

mesmo declara o preceito do Deuteronomio

;

preceito confirmado depois pelo Salvador do
mundo: O servo que conhece a vontade do Se-
nhor, e não conforma com ella as si; as acções,

terá hum supplicio muito mais rigoroso. E que
cousa mais justa do que proporcionar-se a
pena á gravidade da culpa? Assim se com-
portão os Legisladores na disposição da Justi-

ça humana: assim Deos na ordem da sua Jus-
tiça eterna."
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"Concluamos, tirando de tudo, o que fi-

ca dito, huma generosa resolução de nos em-
penharmos em solicitar com ferventes suppli-
cas a Divina Misericórdia pela salvação dos
peccadores, especialmente daqnelles, que ge-
mem em maior pobreza de soccorros espiri-

tuaes
; como também de trabalharmos em

obrar a nossa com temor, e tremor; pois que
se he para nós grande felicidade termos rece-
bido da mào de Deos tào relevantes benefícios,
o desprezo destes nos fará sem duvida mais
culpados diante do mesmo Senhor, e a nossa
condemnaçào virá a ser muito mais rigorosa."

2.» Reflexão*

"Aqui vou com os olhos fitos sobre o
Amazonas, rio por certo o mais considerável
de todo o mundo , nào só pela sua extensão
pasmosa, mas ainda pela largura, e profunde-
za do seu leito. Que magnifico espectáculo of-
ferece aqui a Natureza! De huma parte Serras
altíssimas, nào, como as da Europa, fragosas,
e calvas; mas vestidas de arvoredo sempre
fresco,, e viçoso até o seu cume. A outra ban-
da, apaulada, e toda igual, cingida do mesmo
arvoredo, e de hum feno tào verde, e mimoso,
que enleia a vista. Mas eu só considero agora
o rio em si mesmo. Como corre pomposo, e
soberbo revolvendo em suas empoladas ondas
madeiros pezadissimos, e ameaçando estrago
a tudo, que se lhe põe diante! Rico do cabe-
dal immenso das agoas, que tem recebido de
outros muitos rios; sempre insaciável; nào se
demora jamais ; mas continua cada vez a ad-

i
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quiri r novos augmentos até espraiar em fim no
Oceano, e confundido com elle, não ter mais
nome, nem gloria differente da sua."

"Imagem sensível de huma alma fiel, que
procurou sêllo desde os primeiros ânuos, e te-

ve a dita de se conservar na justiça até á mor-
te. Ah! Que espectáculo tào bello aos olhos da
Fé ! Como esta alma se adianta, como corre

com passo seguro para o seu Deos , centro

adorável de todos os seus desejos ! Não tem
desperdiçado o património das graças, que re-

cebeo no Baptismo; fie! aos talentos, que o
Senhor poz em suas mãos, rica de hum van-

tajoso thesouro de justiça, que procurou ajun-

tar pela pratica das obras Christãs, espera em
paz a ultima hora; esta hora que nunca jamais

se tirou da sua vista, e á qual referio sempre
todos os trabalhos, todas as violências, e to-

dos os acontecimentos da vida mortal."

"Talvez revolve ella na lembrança os com-
bates, e perigos da vida passada ; ou ainda as

suas quedas, e infidelidades antigas: mas, ó
doce consolação! são quedas expiadas pelos

gemidos da penitencia; quedas felizes pela re-

novação do fervor, e da fidelidade, de que fo-

rão seguidas; quedas em fim, que lhe avivão

as misericórdias do Senhor para com cila, o
qual por hum efífeito da sua eterna predilec-

ção fez servir os seus crimes á sua penitencia,

suas paixões ao seu arrependimento, e suas
fragilidades á sua maior firmeza, e perseve-

rança. A dor, que ella sente das suas faltas,

não he amargosa ; mas temperada de huma
doçura inexplicável: chora; porém lagrimas

de alegria, e de reconhecimento; porque as
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antigas misericórdias do seu Deos, enchendo-
a de confiança, lhe fazem esperar outras de íà[

novo, até mesmo a coroa de todas, que he a
final perseverança."

"E na verdade que he o que pode impe-
dir esta alma feliz de voar continuamente para
o seio do Creador? Que obstáculos se porão
diante ao seu amor generoso, que os não ven-
ça, e leve arrastados em triunfo ? Serão os en-
cantos seductores do mundo? Ah! de hum
inundo, onde ella se considera como estran-
geira, onde não tem encoutrado senão escan^
dalos, que affligem a sua fé, e precipícios,
que fazem estremecer a sua innocencia? Serão
os bens, e as riquezas? Mas o seu thesouro
está no Ceo, e com elle está também o jseu co-
ração. Pois que? Será o apego ao seu corpo,
que a retarde nesta gloriosa carreira ? Mas
ella o castiga, e crucifica; considerando-o como
seu maior inimigo: ella deseja com S. Paulo
a dissolução desta casa de barro, que a re-
tém captiva, e proionga os dias do seu dester?
ro, e da sua escravidão."

" Santa Sião, pátria immortal dos Esco*
Ihidos, que o Senhor enche da sua gloria, e
da sua presença; Cidade do Povo de Deos;
doce habitação dos Justos, só tu roubas a flor
dos desejos, e dos suspiros desta alma bem-
dita: para tudo o mais olha com indiferença,
e desprezo; parque em fim está bem eonven*
cida pela própria experiência, que tudo ornais
não he senão vaidade, e affiicção de espirito,
ou, como lhe chamava Santo Agostinho, falsai

felicidade, e verdadeira miséria."
TOM. I, £kj£

I
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"Eis-aqui porque quando os Ministros

da Igreja lhe vem annunciar que está chegada

a ultima hora, em que he preciso deixar o

mundo para sempre; longe de imitar as almas

criminosas, que espantadas, e interdictas a es-

ta nova, apegão-se a todos os objectos, que as

rodeião , e nào os largâo senão murmurando
da Providencia, que assim as obriga a deixar

o que somente occupava o seu coração: ah I

elía levanta a cabeça ao Ceo, e repete suave-

mente com a Mulher da Escritura: Sim, bem
sei, que todos morremos, e, como a agoa, cor-

remos para o mar da eternidade : morro ; ain-

da bem que não estarei já exposta a perder o

meu Deos : prendello-hei, e não o deixarei sa-

hir de meus braços : morro
;
pois fecharei por

huma vez os olhos a todos os escândalos, que

me contristào, e a todas as agitações da vida,

que me dissipão: morro; que alegre nova! Oh!

acabai, meu Deos, acabai já de destruir estes

restos de mortalidade, estas fracas cadeias,

que ainda me retém captiva : eu espero em
paz o doce effeito das vossas promessas: Vós
mesmo o' disseste, que o servo fiel entrará no

gozo de delicias inefíaveis
;
que sentado no

vosso mesmo trono com a própria mão lhe en-

xugareis as lagrimas , e o alimentareis da

iguaria dos Anjos. Não quero mais nada: fe-

cho com alegria os olhos a todas as creaturas

do mundo : no seio de meu Creador vou per-

der-me, como os rios no Occeano, onde em-

briagada da torrente dos divinos prazeres terei

mais razão de dizer com outra alma, ainda

quando estava nesta vida' mortal: Vós sois eu,

Senhor, e eu sou Vós: ou mesmo com o Após-



435

tolo: Eu vivo, mas nào sou eu já a que vivo;

he Jesus Christo quem vive em oiiin."

3.» Reflexão.

"Que differenl.es, e agradáveis painéis

descobre a vista pelas margens desíe grande

rio! Ora, coração meu, esquece-te bum pouco

dos incomiiiodos inseparáveis de huma táo

longa , e penosa viagem ; surge da profunda

melancolia, que te opprime: vem; e pelos ves-

tígios, que a Belieza increada deixou impresr

sos nestes seres innocentes, procuremos subir

á contemplação das suas perfeições ineífaveis,

e de que peia Divina misericórdia esperamos

ser eternos espectadores. Vem ; nào recees

:

aqui podes espraiar a vista com desafogo : he

lium vasto Certáo muito apartado das bellezas

funestas á virtude : todas as que o povôão são

simplices, levão estampado o cunho da inno-

cencia: afoutamente podes subir por estes de-

gráos visíveis ás grandezas invisíveis do Crea«

dor."
" Eis-ahi logo á primeira vista essas duas

alamedas sempre frescas, e viçosas, que acom-

pauhao o grande rio constantemente em toda a

sua longa extensão: ah! de que variedade ad-

mirável se nào revestem! Aqui o arvoredo fron-

doso, e cerrado, convidando o encalmado na-

vegante a respirar á sua sombra : lá' abrindo-

se hum pouco, e dando lugar aos olhos, para

se dilatarem pelas espaçosas campinas, que
termináo o horizonte: para huma paste cedros

elevadíssimos de huma grossura espantosa, o

tronco meio desarraigado pela força da correu-

Kkk 2

mé
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te, e ameaçando ruina com a sua queda im»
minente: para outra differentes arbustos co-
pados, e floridos enleião a vista pela diversi-
dade das suas cores. Repara para a multidão
de aves, que já parecem toldar o Ceo • já ma-
tizão os campos com o engraçado da sua pin-
tura

; já finalmente sobre verdes ramos, abrin-
do as azas aos raios do Sol, explicão por mil
gorgeios a alegria, que sentem nestes lugares
amenos."

" Não vês, coração meu, como brilhão lá
ao longe as alvas arêas, de que está semeada
aquella praia? Eis-ahi voando em torno delia
nuvens de pássaros, e fazendo ver por seus
redobrados gritos, que lá tem o mais amável
domicilio. Cardumes de peixes de differente
grandeza appareeem também volteando sobre
as agoas, que banhão aquella situação encan-
tadora. Mais adiante olha como surgem do
leito do grande rio barreiras empinadas, e su-
blimes, que pelas diversas cores da matéria,
de que se compõem, servem de baliza ao atre-
vido navegante. Mas não te enche de assom-
bro essa perenne, e intrincada cadeia de mon-
tanhas altissimas correndo ao longo da mar-
gem septentrional ? Olha como parece querem
desafiar as nuvens, e vão esconder nellas a
sua mais alta superfície."

" Pois as caudalosas correntes, que cor-
tão estas mesmas serras ; como se despenhão
com furioso Ímpeto por cima de alcantiladas
rochas até virem confundir-se com as agoas
do grande rio! Vê para outro lado os plácidos
ribeiros, que lá correm murmurando por entre
espessos e frondosos bosques, fazendo bulir
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mansamente a branca arêa. Ahi tens huma
nova Ilha, que a Natureza vai formando no
meio do rio, para servir de recurso aos vasos
atacados da furiosa tormenta. Que lindo qua-
dro! tenras vergonteas sobresahem á superfície
d'agoa ; dirias que delia tirão toda a sua sub-
stancia: outras já profundamente arraigadas
na terra, abrindo os ramos, e enfeitando-se de
flores engraçadíssimas: todo aquelle fresco
terreno como está alcatifado de huma relva
verde, e mimosa, que encanta o espirito !

"

" Não paremos aqui, coração meu • nes-
tas noites serenas, e claras subamos ao mais
alto da tolda; e em quanto a Natureza se acha
em profundo silencio, alarguemos a vista por
essa dilatada esfera dos Ceos ; contemplemos
de vagar a grandeza immensa desses lumino-
sos pregoeiros da gloria do Altíssimo, a ar-
monia dos seus movimentos, essas distancias
quasi infinitas, consideradas cá da terra, e ao
mesmo passo reduzidas a hurn pequeno ponto,
quando se compárào com a grandeza de Deos.
Ah ! Que espectáculo magnifico ! Quem foi o
que disse a Lua: Apparece, e dissipa as tre-
vas da noite? Quem deo o ser, e o nome a
essa multidão de estreitas, que decórão o fir-

mamento ? Que mão prodigiosa pôde toldar
todo esse augusto palácio de immensos pavi-
lhões de azul , semeallos de luz, e de gloria,
e revestillos de huma belleza, que arrebata os
olhos do mortal? Oh! Como deve ser rica, e
pomposa a mão donde broíão todas essas ma-
raviihas !

"

"Mas dize, Coração meu, se esta mão
adorável ostent* com os homens tanto luxo, e



438

profusão, ainda quando peregrinao no dester*

ro, que será na Pátria? Se assim quiz ador-

nar a morada, onde habitào itidifferentemente

os bons e os máos , os amidos e inimigos

,

que terá feito naquelle lugar felicíssimo desti-

nado somente para os seus amigos? Oh! Como
deve ser grande a multidão de doçuras, que o

Senhor tem preparado para os que o temem,

e amào em verdade! Se os bocadinhos de

ouro despegados da mina eterna; os pequenos

raios, que escapào do Sol da Justiça; as li-

mitadas gotas, que trasborda© do mar da For-

mosura increada; (que liào sâo outra cousa as

bellezas mais encantadoras da terra) se tudo

isto agora tanto nos enleia, e enfeitiça, que

será ver ás claras, e lograr imperturbavelmente

toda- a riqueza dessa Mina, todos os resplen-

dores desse Sol , e toda a abundância desse

mar; nào já bebendo gota a gota os celestiaes

deleites como cá no mundo; mas chegando a

boca mesmo á fonte até ficar o coração em-
briagado, e á maneira da esponja, todo embe-

bido nas suas torrentes !

"

" Coração meu, nào desanimes : assim he

que agora lutando comtigo mesmo andas qua-

si sempre sequioso, e mirrado: as creatnras,

longe de matarem a tua sede, o que fazem he

accendella mais: sempre em trabalho, e con-

tinuo desassocego, sem achar nunca perfeito

descanço de qualquer lado para que te voltes^,

bem tens conhecido pela experiência, que só

quem te creou pode satisfazer teus vastos de-

sejos; e que tudo o mais náo serve senão de

angmentar a tua miséria. Assaz estás conven-

cido, que nào foste formado para o mundo
5
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pois que todo elle com os seus attractivos dei-

xa sempre em ti hum vazio insondável, que
nenhuma cousa creada pôde encher. Essas
mesmas bellezas inuocentes

,
que agora vas

admirando, ai, como he breve, e instantâneo

o prazer, com que te con vidão! Apenas elevas

o voo á sua contemplação, eis, sem saber co-

mo, te achas novamente atolado no pego das

tuas misérias.
"

"Porém consola-te; chegará hum dia, em
que arrancado deste mar turbulento de inquie-

tações, e de dor, no seio do teu Deos acharás
huma inteira satisfação. Oh ! então sim, cora-

ção meu, então he que ficarás plenamente sa-

ciado : tunc videbis et afflues . . . então verás o
que os olhos cá no mundo nunca virão, nem
os ouvidos ouvirão, nem coração algum mor-
tal pôde presentir: verás não já em espelho,

ou enigma ; mas face a face, e como he em si

mesma a Summa Essência, aSummaVida,
a Summa Formosura, a Summa Gloria, a

Summa Grandeza. Verás clara, e intuitiva-

mente o Compendio inefTavel de todos os bens,

a Fonte da eterna alegria , o Centro da tua
verdadeira felicidade. Verás. ... ah ! e tras-

bordando em jubilo serás ainda como forçado
a alargar teu vasto seio com anciã de ficar

sumido inteiramente nos gostos do Creador.
O* dia feliz, porque tardas tanto? vem já."

"Coração meu, espera em paciência os
momentos do Senhor : e para que não fique
frustrada a tua esperança, tema agora o sau-
dável conselho do Príncipe dos Apóstolos, e
não o tires nunca diante dos olhos: Charissi-
«*?', obsecro vos, tàmquam advenas, et peregri-
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nos, abstinere vos wcarnalibm desideriis, quce

militant adversus animam: Filhos muito ama-
dos, eu vos exhorto de vos abster, como des-
terrados , e viageiros que sois, dos desejos
sensuaes, que combatem contra a alma. Já
rês, coração meu, que o viageiro, que cami-
nha para a sua Pátria, não se apega a nada
do que acha no Paiz estranho; não se demora
senão para se informar do caminho mais breve
e seguro; se come, ou bebe, ou dorme, he
somente por necessidade, para não succumbir
ao sansaço da jornada: numa cousa única de-
seja com ardor; adiantar-se, e chegar cedo á
amada Pátria: por isso he que nada deplora
tanto, como os passos, que tem dado fora do
caminho

; porém cuida sinceramente em repa-

rar esta perda por meio de huma vigilância

mais exacta sobre si, e de hum novo e mais
generoso vigor em vencer todos os obstáculos,

que se lhe põem diante. Eis-aqui o que faz

p viageiro, que caminha para a sua Pátria.

JPois, coração mçu, façamos isto, e viviremps."

4.» Reflexão.

" Eis-aqui torna a ferir a alma muito
anais profundamente o estimulo, que já fica

apontado na primeira Reflexão. Ai, meu Deos,
que tristíssimo espectáculo! Tantos infelizes

sentados á sombra da morte, envoltos em tre-

vas, e cegueira, sem deixarem ver alguma pe-
quena faisca daquelle lume, com que os assi-

gnalou a vossa Divina Mão! Que crime com-
mettêrão elles, de que eu não fosse culpado ?

pu que mais achastes em num para me dislin?
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guir com o caracter luminoso de huma tão

ineífavel predilecção? Que fiz eu, Senhor, (per-

mitti que com a boca em terra vos falle eu,

que nào sou mais do que pó, e cinza) que fiz

eu ainda quando não tinha ser, nem nome,
nem vida, por onde merecesse attrahir as vos*

sas complacências, e com ellas hum privile-*

gio singularissimo, que só á luz da vossa face

poderei conhecer, e gratificar dignamente ? Ai
que privilegio, Deos meu !

"

"Em quanto hum numero quasi infinito

de seres meus semelhantes, nascidos, e educa-
dos no fundo dessas brenhas sem nunca che-
garem a ver arvorado hum Santo Crucifixo,

cem terem alguma noticia do Evangelho: ....

que digo? a mesma luz da razão natural tão
obscurecida, que nem ainda parece avisallos

da existência da primeira causa: em quanto ce-

gos, brutaes, insensiveis a tudo o que se não
refere ao corpo, e só dissemelhantes das feras

na figura exterior, lançados como á discrição,

vão correndo desgraçadamente á sua perda

,

sem haver huma mão benigna, que os suste-
nha, eis-me aqui posto, sem saber como, na
região da luz, em caminho direito para a eter-

na felicidade : e ainda que não deixo de des-
cobrir precipícios, e esquadrões terríveis de
adversários, que reciprocamente conjurados,
de continuo me disputão a passagem, mil soc-
corros eficacíssimos especão a minha fragili-

dade. Eu os acho dentro de mim mesmo nesta
abundância de luzes assim naturaes, como re-

veladas, que esclarecem o meu entendimento,
e me fazem conhecer em toda a extensão a no-
breza do meu destino, e o" que devo obrar, pa*

TOM. i. l11
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os nestes toques saudáveis do meu coração,
que o incitão a olhar com indiffereuça para os
bens caducos, e ao mesmo tempo arder em
desejos dos eternos : neste vazio immenso ,

que sempre deixão em mim as creaturas por
maiores que sejào os gostos, com que me ali i—

ciem : até entre as mesmas ruínas das paixões
os encontro; nestes remorsos, quero dizer,

nestes espinhos, e amarguras, triste, mas jus-
ta herança, que sempre resta depois do pec-
cado. Acho-os fora de mim : os Ceos me an-

imnciào altamente a gloria do Senhor: a terra,

o mar, as aves, as plantas, os peixes, os qua-
drúpedes, tudo me grita com voz muda, mas
assaz intelligivel á minha razão: Ama, o mor-
tal, áquelle que te creou. Templos, altares, li-

vros devotos, Ministros sagrados, Príncipes

Christâos , exemplos edificativos de toda a

sorte. . . .

Meu Deos, tão liberal, e magnifico para

comigo, e tão escasso com os barbarosinhos,

que povoão todos esses matos! Eu rico de mi-

mos do Ceo ; elles morrendo á pura fome!
Donde vem pois tão pasmosa differença? Já
sei: sois Senhor; podeis formar do mesmo
barro vasos de gloria, ou de ignominia : esco-

lheis quem vos agrada; nem fazeis injuria aos

que deixais excluídos deste numero.
""

Ignorante mortal, cala-íe: acaso perten-

des sondar as profundezas do mysterio da pre-

destinação, ou discernir a conducta impene-
trável da minha providencia sobre a sorte dos

homens ? Talvez que o nome desses bárbaros,

de quem agora deploras a desgraça, esteja
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escrito no Livro da Vida, e o teu riscado. Ad-
verte que muitos sào chamados ao grémio da
Igreja, e não deixào de participar a graça dos

Sacramentos ; mas poucos entrão em o nume-
ro feliz dos escolhidos

,
poucos são condeco-

rados com a gloriosa marca do Cordeiro: pa-

ra que se não glorie o soberbo mortal que a

salvação he do que quer, ou ainda do que
corre ; não sendo senão hum puro favor de

Deos
,
que se compadece da xniseria do ho^

mem."
''Senhor, sumido até o centro do meu

nada confesso que sois justo, e que vossos

juizos, sempre cheios de quidade, são abis*

mos sem fundo : sondallos não pertendo ; mas
adorallos. Com tudo, sem nunca deixar de
obrar a minha salvação com susto, e tremor,

eu cantarei as vossas eternas misericórdias
;

convidando, com o Santo Rei David, em es-

pirito de reconhecimento a todos os que vos

temem, para que oução, e admirem os singu-

lares benefícios, que tendes feito á minha al-

ma. E por isso mesmo que me he impenetrá-

vel o destino eterno dos homens ; e por outra

parte instruido da vossa palavra, sei que der-

ramastes o sangue por todos, e anciosamente
desejais que venhão á luz da verdade, que se

convertão, e vivão , empenharei as minhas de*

beis forças em procurar a salvação destes bar-

barosinhos, que em certo modo tendes encar-

regado ao meu zeSlo."
" He verdade que em tao grandes distan^

cias, e desarmado de todos os soccorros hu-
manos pouco poderei fazer

;
porém recorrerei

a vós, que sois origem de toda a fortaleza: re~

bll 2
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correrei, digo, não só por meus frios gemidos;
mas ainda solicitando por meio deste papel as
supplicas de outras almas mais fervorosas, e
mais dignas de merecer a vossa attenção. Nem
receio que, tendo hum verdadeiro zelo pelos
interesses da vossa gloria, e hum coração ge-
neroso, e sensível avista dos males alheios,

deixará de as tocar vivamente huma narração
táo triste, feita por huma voz, que lhes não he
desconhecida. Ah ! que se ninguém poderia
ver tranquiilamente a hum homem correndo
com os olhos abertos a precipitar-se no meio
das lavaredas, como seria possível que ellas

senão movessem, sabendo que, não hum infeliz

somente, e esse com a vista clara, mas in-nu-

meraveis, e ás cegas, vão rolando de precipício

em precipício até despenhar-se nos fogos do
abismo ?

"

" Longe de mim hum tão odioso pensa-
mento: antes me parece que as vejo correr ao
lugar da Oração; e ahi, com a face em terra,

e o coração rebentando em suspiros oíferecerem
a victima adorável, Jesus Christo, pedindo-
vos que á vista delia cesseis de vibrar a es-
pada da vossa Justiça sobre os bárbaros do
Pará. Como Moysés no monte alcançando
por suas supplicas esforço aos guerreiros de
Israel , eu as vejo sobre o monte santo da
Clausura, as mãos erguidas, os olhos fitos

no Ceo, empenhando-se com vosco, para que
ajudeis os vossos Ministros nesta difficil em-
preza, e os façais triunfar dos esquadrões
do abismo. São corações humildes; impossí-

vel he que vos negueis aos seus clamores;

affirmando-nos o vosso mesmo espirito, que a
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supplica do humilde penetra os Ceos, chega
ao Throno do Altíssimo, e náo se retira sem
despacho favorável. São. almas, que sincera-

mente procurâo a justiça, e a santidade: tu-
do proinette a vossa Escritura á força das
suas orações. Em fim são almas mimosas

;

repousão em vosso seio ; tendes com ellas as
vossas delicias; que lhes podereis negar?"

"Animado pois deste soccorro náo temo
difficuldades, nem recuso trabalhos: a tudo
me exporei alegremente pela utilidade publi-
ca, e pela salvação das almas, que remistes
com o tosso sangue ; estando certo , como
assevera hum grande Santo, que de todas as
occupações do homem sobre a terra esta he
a que mais vos agrada, e penhora a vossa af-

feiçào: ltaque siquis voluerit Deo commenda-
tus esse, curam habeat ovium illius

, publicam
qucerat utilitatem, fratrum suorum saluti pro-
spiciat; nullum enim officium hoc Deo charius
est. S. Joan. Chrisost. Orat. de B. Philig,"

5." Reflexão.

"Esta digressão, por ser assaz prolon-
gada , e por isso mesmo me facilitar o trato

,

e ainda a noticia do procedimento de muitas
pessoas , tem subministrado a meu espirito

grande numero de provas, para me confirmar
em huma verdade tão espantosa, que confesso
já mais passou pela minha imaginação, que
lhe não deixasse, como raio, vestígios os mais
profundos, e terríveis. Quero expor primeira-
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mente o motivo, que me incitou a esta reííe^

xáo ; depois a matéria me conduzirá a dizer

algumas palavras sobre aquella funesta verda-

de."
" Tenho encontrado muitas pessoas (sem

fallar agora dos Gentios, nem ainda dos nos-

sos índios baptizados) de huma vida dissolu-

tíssima, afogadas no atoleiro dos vicios por
espaço de muitos annos; algumas desde a pri-

meira luz da razão, sem nunca terem feito em
toda a vida huma confissão genuína, conforme
he necessário para alcançar o perdão das cul-

pas : pessoas, que devendo ser pelo seu ca-

racter, e authoridade a edificação dos Povos,
e verdadeiros guias, que os encaminhem nas

veredas do Evangelho; pela sua vida escanda-

losa corrompem os costumes dos mesmos Po-
vos, fazem amortecer a Fé, e esfriar a Chari-

dade nas almas ; e bem semelhantes ao Anjo
prevaricador arrastão ao precipício eterno a

maior parte delias enlaçadas na funesta cadeia

do seu máo exemplo : pessoas, verdadeiros fi-

lhos de Belial, isto he, sem jugo, sem Deos, e

sem consciência: o peccado bebem-no como
agoa; o seu Deos nâo he outro senào o deleite

da carne, ou o próprio interesse: nenhum res-

peito ás Leis da Igreja ; nenhum temor das
Censuras; mostrando huma tal insensibilidade

a respeito da outra vida, que nem os toca a

compunção, nem os enternece a piedade, nem
se movem por supplicas, nem por ameaças;
antes endurecidos debaixo da vara, e dos açou-

tes do Ceo, cada vez mais se deixâo ver ingra-

tos a Deos, sem vergonha do mundo, nem sus-

to do Inferno. E assim passào a vida mui satis-
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feitos, rindo, folgando, comendo, e dormindo
a somiio solto: isto muitas vezes em distancia
de três, quatro, e mais dias de viagem ao Lu-
gar, donde lhe podem vir os soccorros Eccle-
siasticos no caso de moléstia repentina : como
se tivessem a mão de Deos preza por huma
cadeia, para não despedir o raio da morte, se-
não quando elles muito quizerem."

'" Que he isto, digo a mim mesmo ? Que
prodígio de cegueira, que assim chega a extin-
guir tudas as luzes no espirito do homem? Ah!
que certamente este he o estado da dureza do
coração; estado o mais funesto e deplorável, a
que huma alma pôde ser reduzida neste mun-
do, se quizermos attender ao que refere a Es-
critura de Faraó, de Saul, e dos pérfidos Ju-
deos ; aos quaes nada foi capaz de attrahir á
penitencia, e todos os favores, que receberão
da mão de Deos, só servirão para os fazerem
mais criminosos."

''Mas perguntareis, almas justas: Porque
degráos fatalissimos chegarião esses Christãos
a tamanha miséria? Ou donde pode vir hum
tal estado de dureza e obstinação? Ouvi, e
tremei: vem da malícia da creatura, e da Jus-
tiça de Deos. Da malicia da creatura, que re-
siste aos auxilios do Ceo ; deixa-se cegar vo-
luntariamente da corrupção do seu coração;
enírega-se á impetuosidade dos seus desejos
sensuaes; e bem como animal immundo, que
apenas se lava, volta outra vez a revolver-se
no lodo, ou como cão, que sem nojo lambe
e traga o mesmo que acaba de vomitar, assim,
depois de ter alcançado o perdão das culpas
no Sacramento da Penitencia, torna logo a de-
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negriívse cora ellas; e deste modo consome
parte da vida, ou a vida inteira, rolando em
hum continuo giro de confissões, e de reca<?

hidas."
" Vem em segundo lugar da parte de

Deos, que á vista de tanta perfídia, e ingrati-

dão diininue, ou suspende de todo as suas

graças, e abandona o peccador a si mesmo

:

entáo eillo ahi, qual pedra que se desata do
alto do edifício, correndo cegamente de pecca-

dos em peccados até chegar ao mais profun-

do da malícia • profundo, onde o peccador
ouve os avisos do Ceo, como se náo os ouvis-

se, e se vê luzir sobre sua cabeça a espada
da ira Divina, he como se não visse: n'huma
palavra, anda cego, impudente, desatinado, ri,

e zomba de tudo o que respeita á outra vida,

como diz a Escritura: Impius, cum in profun~

dam malitice venerit, contemnit."

"E reparai, almas fieis, que esta cegueira

do peccador não se forma de repente: he hum
veo negro, que se tece de muitos fios : ordina-

riamente principia por algumas pequenas ne-

gligencias : despreza-se a oração, o jejum,
outro qualquer exercício de piedade : Deos
nos chama a huma vida mais perfeita; diz-

nos ao interior d'alma, que fujamos de certas

companhias, que nos perdem; cortemos cer-

to costume, que nos arrasta a mil defeitos;

degolemos certa paixão, que tem sido origem
das nossas maiores misérias. Fechamos os ou-

vidos ; tratamollo com descortezia : retira-se,

vendo-se desprezado: e eis logo a tibieza; de-

pois a insensibilidade; por fim a dureza do
coração, e a cegueira do entendimento»"
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" Oh quem dará agoa á minha cabeça, e

huma fonte de lagrimas a meos olhos, para
deplorar os exemplos, que todos os dias se of-

ferecem desta triste verdade ! Tenho conhe-
cido almas perfeitíssimas, de huma delicadeza
de consciência, que fazia pasmar: modéstia
rara; humildade profunda; amor do recolhi-

mento, e da Cruz emaltográo; summa exa-
ctidão, e fervor nas cousas de Deos : não pa-
redão correr, mas voar para o Ceo : erão co-
mo estrellas brilhantes nas sociedades , onde
existião. Senão quando começào a esfriar;

Jargão pouco e pouco a rédea aos sentidos;
abrem o coração a mil pensamentos vaidosos,

e inúteis; entrào os desejos de agradar; for-

inão-se laços fataes á virtude, ao principio
ainda disfarçados debaixo de huma cor de po-
litica ; mas logo despidos até dessa casca es-

peciosa : desapparece inteiramente o pejo de
«ima da face: que reparem os bons; que
aconselhem os amigos

;
que avisem e repre-

hendão os Superiores; que clamem no Púlpi-
to, e no Confessionário os Ministros de Deos

:

rochas: nada faz abalo nos seus corações: e
qual bruto indómito, que tomando o freio nos
dentes, nào ha quem o sustenha na carreira,
que o conduz ao precipício: não de outro mo-
do parecem correr obstinadamente ao abismo
eterno estas almas, em outro tempo ovelhinhas
do rebanho de Christo tão mansas, e humil-
des, que erão o mimo dos seus Conductores
espirituaes."

"Queira o Senhor por sua misericórdia
abrir-lhes os olhos: e no caso que este papel
chegue ás mãos de alguma, rogo-lhe que o não

tom. i. Mmm

J
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despreze; leia-o com sentido, e pondere' bem
hum a passagem do Profeta is., onde Beos
fatiando com a alma infiel debaixo da figura

de huma vinha a ameaça, que pois tem espe-

rado tanto tempo que eíla produza fructos de
penitencia ; e ao contrario continua a brotar

espinhos de iniquidades: nâo tardará muita

que o Ceo se torne de bronze sobre sua cabe-

ça ; e assim punida por huma total esterilida-

de de auxílios, que a deixará correr de obje-

cto em objecto, multiplicando flagellos; accu-

mulando cadeias, e enthesourando ira para o

dia da ira ; depois do que nào lhe restará se-

não a partilha dos réprobos; isto he, huma
morte péssima, seguida de eternos supplicios.""

44 Vós
,
porém, almas justas, continuai

em ser fieis á graça : pedi ao Senhor hum co-

ração docií, e flexível, como lhe pedia o Rei

Salomão: pedi-Ilie com David que alumie as

vossas trevas; e com o cego do Evangelho di-

zei-lhe muitas vezes: Senhor, fazei que eu

veja. Mas nâo vos contenteis somente de pi-

dir; trabalhai ainda com todas as forças por

diminuir os vossos defeitos: sâo espinhos,, que

muítipiicando-se, e crescendo, em pouco tem-

po afogâo a virtude : necessário he andar sem-

pre com a fouce na mào para desbastailos.

Se o Senhor por sua misericórdia vos condu-

zio a hum lugar de silencio, e de quietação,

longe do reboliço do século ; nâo olheis para

traz, nem vos embaraceis com cuidados tem-

poraes; que he,, como diz S. Bernardo escre-

vendo ao Papa Eugénio, caminho direito, e

talvez o mais trilhado, por onde se chega á

dureza do coração. Em fim para concluir coib
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ima palavra do mesmo Santo Padre (palavra

ae seria justo nunca se riscasse da nossa lem-

rança) vigiemos, e vigiemos iodos, e vigie-

nos sempre, e vigiemos sobre as mais peque-

nas imperfeições, porque: Pauíatim in cordis

duritiam itur."

6.* Reflexão,

" Quando eu considero a espantosa des-

truição, que este grande rio vai fazendo por

todas as suas margens. Ver nâo algumas pou-

cas braças de terra miuada, e cahida; mas le*

goas, e legoas; de sorte que tardes, e manhãs
inteiras não descobrem os olhos senão huma
cadeia continuada destas minas. Ver monta-

nhas elevaclissimas abertas em formidáveis ro-

turas, aqui já de todo desabadas ; lá desatan-

do-se por momentos, e ameaçando imminente

risco aos passageiros, que por força se hão de

demorar quanto he preciso para vencerem á

corda o que não podem com o remo. Ver cam-
pinas deleitosissimas ; arvoredos viçosos , e
amenos, totalmente destroçados, sem deixa-

rem apparecer senão alguns fracos vestígios

do que forão. Ver madeiros de enorme gran-

deza, que antes enleavào os olhos com a sua

excessiva eminência, e com a verdura dos

seus ramos; agora huns descarnados, e car-

comidos : outros com as raízes ao Sol, e as

folhas meias secas: estes já inclinados profun-

damente até varrer a praia com as suas ramas:

aquelles de todo derribados, e estendidos no

leito do rio, ou arrastados pelo fio da corren«r

Mmm 2
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despreze; leia-o com sentido, e pondere" hi

hum a passagem do Profeta Is., onde De
fa! laudo com a alma infiel debaixo da figui

de li orna vinha a ameaça, que pois tem espt

rado tanto tempo que ella produza fructos dt

penitencia ; e ao contrario continua a brotai

espinhos de iniquidades: nâo tardará muito

que o Ceo se torne de bronze sobre sua cabe-

ça ; e assim punida por huma total esterilida-

de de auxílios, que a deixará correr de obje-

cto em objecto, multiplicando flagellos; accu-

muíando cadeias, e enthesourando ira para o

dia da ira; depois do que nào lhe restará se-

não a partilha dos réprobos; isto he, huma
morte péssima, seguida de eternos supplicios.""

"Vós, porém, almas justas, continuai

em ser fieis á graça : pedi ao Senhor hum co-

ração docií, e flexível, como lhe pedia o Rei

Salomão: pedi-lhe com David que alumie as

vossas trevas; e com o cego do Evangelho di-

zei-lhe muitas vezes: Senhor, fazei que eu

veja. Mas nào vos contenteis somente de p>
dir; trabalhai ainda com todas as forças por

diminuir os vossos defeitos : sào espinhos,, que

multiplicando-se, e crescendo, em pouco tem-

po afogào a virtude: necessário he andar sem*-

pre com a fouce na mào para deshastailos.

Se o Senhor por sua misericórdia vos condu-

zio a-hirnt lugar de silencio, e deqaíetaçâo,

longe do reboliço do século ; nao olheis para

traz, nem vos embaraceis com cuidados tem-

poraes; que he, corno diz S. Bernardo escre-

vendo ao Papa Eugénio, caminho direito, &

talvez o mais trilhado, por onde se chega á

dureza do coração. Era fim para concluir com-
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huma palavra do mesmo Santo Padre (palavra

que seria justo nunca se riscasse da nossa lem-

brança) vigiemos , e vigiemos todos , e vigie-

mos sempre, e vigiemos sobre as mais peque-

nas imperfeições, porque: Paulatim in cordis

duritiam itur."

6/ Reflexão.

"Quando eu considero a espantosa des-

truição, que este grande rio vai fazendo por

todas as suas margens. Ver nâo algumas pou-

cas braças de terra minada, e cahida; mas la-

goas, e legoas; de sorte que tardes, e manhas
inteiras náo descobrem os olhos senào huma
cadeia continuada destas ruínas. Ver monta-

nhas elevadíssimas abertas em formidáveis ro-

turas, aqui já de todo desabadas ; lá desatan-

do-se por momentos, e ameaçando imminente
risco aos passageiros, que por força se hão de

demorar quanto he preciso para vencerem á

corda o que não podem com o remo. Ver cam-
pinas deleitosissimas ; arvoredos viçosos , e
amenos, totalmente destroçados, sem deixa-

rem apparecer senão alguns fracos vestígios

do que forão. Ver madeiros de enorme gran-

deza, que antes enleavão os olhos com a sua

excessiva eminência, e com a verdura dos

seus ramos; agora huns descarnados, e car-

comidos : outros com as raizes ao Sol, e as

folhas meias secas: estes já inclinados profun-

damente até varrer a praia com as suas ramas:

aquelles de todo derribados, e estendidos no

leito do rio, ou arrastados pelo fio da corren-r

Mmm 2
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te irem boiando sobre as ondas, como leve pa-
lha. Confesso que ponderando algumas vezes
com attenção este destroço tào extraordinário,
acho dentro de mim não sei que sentimentos
novos, e desusados : parece-me que vejo me-
nos os estragos da violência de hum rio, que
de algum trovão subterrâneo, que haja abala-
do, e sacudido todo este espaço de terra.

"Mas sem me demorar em considerações
físicas, que nào sào do meu intento: direi a
que me occorre relativamente á ordem moral.
Estas minas me representào huma imagem
das que causa na alma o peceado. Meu Deos,
como fica esta alma, que era tão linda e for-
mosa quando a coroavão os resplandores da
graça, desde que a fere o raio do peceada
mortal! Vosso Profeta o declara na pintura
que forma da triste Jerusalém: toda a gloria
e belleza desappareceo repentinamente da face
da filha de Sião; enlutou-se, e cobrio-se de
feias manchas o ouro mais fino da sua inno-
cencia; desfigurada horrivelmente, e despojada
de todas as vantagens, que tinha recebido do*
Ceo, ficou mais negra que o mesmo carvão t

Denigrala est super carbones"
" O peceado lhe rouba a amizade do seu

Creador; e por conseguinte a priva das sua*
mais doces, e íntimas communicações

;
priva-

a de todas as suas graças espeeiaes : o pecea-
do a precipita na escravidão mais vergonhosa,
e infame, qual he a do demónio ; repassa-lhe
o coração de tristezas, e agudos remorsos ; e
até chega muitas vezes a esbulhalla dos bens
temporaes: n'huma palavra, com o peceado
fica a alma morta, e sem vida : não que elle a
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destrua inteiramente, pois he immortal ; mas,
diz Santo Agostinho, porque a priva de Deos,
que he a sua vida; assim como ella o he do
corpo. Oh, que ruínas tào deploráveis! ma-
goa grande he uào as vermos com os olhos do
corpo, para as sentirmos dignamente; mas co-
nhecemollas pela luz da Fé, testemunho sem
duvida menos equivoco. JNào sabes, dizia o
Anjo do Apocal. a certo peccador, que és
pobre, uú , e cego? oh ! adverte, que ainda
que tens nome de vivo, estás na realidade
morto."

" Porém, Senhor, onde estão as virtudes,
que esta alma praticou no decurso de tantos
ânuos? que he feito de tantas macerações da
carne, de tantas esmolas, de tantos exemplos
edificantes? que he feito das torrentes de la-

grimas, com que ella costumava banhar vos-
sos Divinos pés; daquelles suspiros abraza-
dos, e contínuos, que enviava ao Ceo, e com
que aítrahia tão efficazmente as mais ternas
complacências do vosso coração? Tantos actos
finíssimos de caridade; tantos trabalhos em-
prendidos pela salvação das almas ; tantos es-
forços generosos contra as máximas erradas
do inundo, e contra as próprias paixões: aquel-
la viva alegria, com que voava para tudo o
que era do Ceo; aqnelle desprezo, aqnefle
desgosto mortal, com que olhava para a terra,
e para todos os objectos caducos: acaso dire-
mos, que tudo isto desbaratou hum só pecca-
do mortal ; e que a alma que sahe do mundo
sem o haver detestado legitimamente nào terá
de Vós outra recompensa senão fogo, e miséria
eterna ? "
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" Que ? Vós com o coração táo generoso

e magnifico, que nâo deixais de pagar hum
púcaro d'agoa fria dado por vosso amor; que
até os mesmos desejos fazeis timbre de recom-
pensar liberalmente quando sao puros, e sin-

ceros: só para esta infeliz alma sereis escasso?

e tào escasso, que nem huma gota d'agoa,

quanto escorre de hum dedo, lhe concedereis

para refrigerar a sede, ainda que volla esteja

pedindo por toda a eternidade? E esse monte
de boas obras

,
que encherão talvez a maior

parte dos seus dias; esses penhores tào segu-

ros, e multiplicados, que ella recebeo do vos-

so amor,- he possível que nunca mais sejáo

lembrados de Vós? Nunca mais, diz o Senhor
pelo seu Profeta Ezeq, : Noa amplius recorda-

buntur*''
" Embora tivesse huma fé, com que che-

gasse a transferir as montanhas de hum lugar

para outro ; huma paciência invencível no
meio das mais agras tribulações ; huma com-
paixão tal das misérias alheias, que lhe fizesse

repartir todos os seus bens em esmolas : em-

bora huma luz Divina lhe tivesse descuberto

toda a profundeza das Sciencias, e dos Mys-
terios ; e que seu coração fosse o deposito de

todas as graças ; de sorte que chegasse a fal-

lar a lingua dos Anjos, a curar todas a^ en-

fermidades, e converter todas as Nações do
mundo: em fim, paia o dizer de huma vez,

ainda que nesta alma se achassem amontoadas

todas as riquezas espintuaes, que com mão li-

beral tenho derramado sobre os Justos de to-

dos os séculos: logo que ella se precipitou no

peccado mortal, todo esse thesouro immenso
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de preciosidades desappareceo das suas mãos,

e ficou tão pobre, como se nada tivesse pos-

suído. E posto que o merecimento das boas

obras, por hum eíFeito da minha misericórdia,

se não perde, antes revive todo inteiro com o

sincero arrependimento do coração : para a

alma peccadora, qne espirou neste infeliz es-

tado sou inexorável ; esíancárão-se para ella

as fontes da minha doçura : nao terá já mais

outra partilha senào os raios da minha cólera

:

todas as suas Justiças, ou virtudes ficarão se-

pultadas em hum eterno esquecimento : Justi-

tice ejus non amplias recorcfabwitur"

"Ah! que agora acabo eu de conhecer

a razáo, por que os Justos tanto se receião do
peccado : esclarecidos da luz da Fé vem a

extrema fealdade, e horror deste monstro; vem
os eífeitos terribilisshnos, que produz na aima,

e que com a amizade de Deos lhe rouba tudo

o que eila tem de mais desejável, riqueza,

formosura, gloria, descanço, em fim a mesma
vida : attcrrào-se; o sangue lhes foge todo ao

coração só de olhar para a sua cara. Pois se

achào em si algumas suspeitas bem fundadas
de que terão incorrido nelle ! meu Deos, que
trabalho, que afiiicção para a pobre alma ! os

remorsos a cruciíicão; a tristeza, e a descon-
fiança a abatem ; apertão as saudades; vai a

procurar o antigo repouso; e em lugar delle

não acha senão inquietação e desassocego. As-
sim abismada em hum pélago turbulento de
amargura, me parece que á estou ouvindo sus-

pirar com o Profeta : Meu Deos, eu ponho na
vossa presença ioda a minha saudade, e os
meus gemidos não vos podem ser occultos :
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Vós sabeis que o meu coração está atribulado,

e que toda a minha fortaleza se dissipou
; por

recear que vos tenho perdido a Vós, que sois

a verdadeira luz dos meus olhos."
" Com effeito o Senhor mostra compade-

cer-se da triste alma; hum pequeno raio de
luz rompe a densa nuvem, que lhe cobre o co-
ração : já lhe parece que não peccou ; e que
o seu medo he fantástico. Entào huma doce
alegria banha todo o seu interior: levanta a
cabeça humilhada; desata da garganta a ca-
deia do temor; e desafoga neste suspiro : gra-

ças a Deos que não pequei. Mas ainda o Se-
nhor não está satisfeito; he preciso que com
a prova se prolongue o merecimento desta al-

ma. Em quanto ella ainda hum pouco espa-
vorida revolve na lembrança as ondas da pas-

sada tormenta; eis novos remorsos, como dra-

gões, erguendo as pullulantes cabeças do fun-

do do seu interior: ella clama, grita, chora
rios de lagrimas; mas em vão: o Ceo se tolda

outra vez de nuvens negras; o Divino Esposo
se retira; seccão-se para ella todas as ori-

gens da consolação : faminta, sequiosa, e mir-
rada corre a applicar a boca aos canaes dos
Sacramentos, donde em outro tempo tirava

todo o seu conforto; mas acha-os agora entu-

pidos: solicita os Ministros sagrados, que lhe

digão se por ventura o seu Deos está mal
com ella: nenhum a tira da funesta duvida;
todos se calão. Em fim não vendo mais dian-

te dos olhos senão a lúgubre imagem do pec-

cado , ella succumbe á dor , e fica novamen-
te sumida em hum pego de tristezas; até que
o Pai das misericórdias compadecido de sua
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afflicção ordena ao mar, e aos ventos que acal-
mem de todo."

" Assim he, 6 meu Deos , que a luz da
vossa graça descobrindo á alma justa todo o
horror, e enormidade do peccado, lhe faz in-
supportavel até a mais pequena duvida de o
ter commettido: em quanto o ímpio ferido de
cegueira se lisongea de achar descanço, e ale-
gria no meio dos maiores crimes : infeliz ! ac-
costumado ao veneno, já lhe nâo faz repu-
gnância, antes gosto : com a consciência cau-
terizada, e denegrida á força de peccar, nada
lie capaz de lhe dar abalo: infeliz! a alma
cadavérica, e hedionda; e o corpo enfeitado de
joyas

: sentenciado ao Inferno ; e rindo. Pode
haver mais funesta insensibilidade !

"

i

JFim do Tomo I,

tom. i: Nnu
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